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Miguel Serras Pereira

As condições da poesia *

Como consta do programa deste encontro em tomo da obra de Sophia,
a minha intervenção propunha-se por tema uma reflexão sobre as
condições da poesia. Era uma maneira de tentar tomar digna da
exigência reflexiva, da exigência de dar conta e razão que atravessa
toda a obra poética que aqui nos reúne, a homenagem que aqui me
proponho prestar-lhe. Com efeito, reflectir sobre as condições da poesia
é falar daquilo que o facto de haver qualquer coisa como a poesia nos
pode dizer sobre a nossa condição e sobre a condição do real de que
somos parte, e é explicitar também que, a partir daí, se trata de, como
nos diz Sophia, recomeçar "a busca! De um país liberto/ De uma vida
limpa! E de um tempo justo".
Não posso, por razões de economia horária, retomar aqui a reflexão
a partir da poesia como repetição/celebração da criação humana da
linguagem, a partir da imaginação metafórica e simbólica como prova
ou testemunho da metamorfose ontológica que a criação da linguagem
e a dimensão instituinte de cada língua consuma, a partir de cada poema
e da singularidade da voz de cada poeta como ocasião - que é o tempo,
no interior do tempo sem exterior, em que "o tempo apaixonadamente!
Encontra a própria liberdade" - do começo de um "mar novo", que
transforma o que somos e transforma o que é o mar, fazendo ser uma
navegação que navega sem o mapa que vai fazendo, uma navegação
nunca sabida ou já sida por nada antes do seu navegar. E optarei por
me limitar a umas quantas questões, seguindo "o fio de linha da palavra"
de Sophia, sobre as condições em que o encontro com o tempo se
transforma, transformando a paisagem de que somos parte activa, nesse
encontro com a liberdade, que só ele pode prestar justiça à verdade da
poesia, quando a libertamos das funções ancilares ou do estatuto das
excepções carnavalescas que confirmam a dominação como regra e
do regime censório de restrição a priori do sentido a que a sacralização
de qualquer lei heterónoma a condena. E, com efeito, o encontro do
tempo com a liberdade que torna possível a Sophia fazer do poema "a
minha explicação com o universo", numa palavra cuja justeza, na minha
voz, "reconheço por não ser já minha". E, do mesmo modo, é neste
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modo, é neste encontro, assumido como "explicação com o universo",

que começa o "mar novo" da acção cuja busca é a de um "tempo justo".
Mas esta acção só é possível mediante aquilo a que Sophia chama "a
atenta invenção do que foi dado", recriando o tempo e o universo com
que nos explicamos, depois, sempre depois, de "o rei ( ... ) morto e o
reino dividido", quer dizer, quando reconhecemos que "o tempo/ Como
um monstro a próprio se devora", que as rosas "morreram com o tempo
que as abria" e que, finalmente, "Tudo quanto acontece é solitário! Fora
de saber fora das leis/ Dentro de um ritmo cego inumerável/ Onde nunca
foi dito nenhum nome", acrescendo, apesar de o tempo ser também
inicial e nascente, que, como lemos noutro poema, "o instante não pára
de morrer". É contra e a partir deste fundo de "um ritmo cego
inumerável", do "caos mais antigo do que os deuses", da ausência de
lei última, da destruição e do vazio incolmatável do tempo, é contra e a
partir do abismo deste sem-fundo - caos de um vazio que todo algum
absorve e que faz com que não haja ser que seja tudo, e caos da
metamorfose ontológica incessante a partir da qual tudo existe e
desexiste - é contra e a partir daí que podemos tentar instaurar uma
relação justa com as coisas, relação que teremos de criar, reinventando
atentamente o que, nós próprios incluídos, foi dado, e assumindo a
responsabilidade dessa criação, que nada nos prescreve ou garante, mas
que, nunca sendo embora criação de tudo, nos acompanha como
consubstancial potência de metamorfose indefinida.
O que tão sumariamente procuro assim resumir deixa-nos já entrever
duas dificuldades maiores da arte de navegar, forçosamente sem o mapa
que fazemos, daquilo a que Castonadis chama o "projecto de autonomia"
e a cuja abertura indefinida, na "solenidade e risco" que "em cada gesto
ponho", as navegações da arte poética de Sophia nos introduzem. A
primeira está na tentação por assim dizer natural, ou naquilo a que Bruno
Bettelheim chamaria a "sedução psicológica", do recalcamento ou
denegação do caos e do vazio ou do nada que é a presença real do
tempo no sem-fundo de todo o todo e de todo o tudo. Mas a condição
da "explicação com o universo" em termos de uma verdade que liberte,
a condição da busca do "tempo justo", a condição de fazermos qualquer
coisa como isso a que Sophia se refere quando diz, num poema chamado
"25 de Abril" que somos livres quando "habitamos a substância do
tempo", passa pelo reconhecimento da nossa própria mortalidade, bem
como pela de tudo aquilo de que somos feitos e podemos fazer ser.
Parafraseando livremente Eduardo Lourenço, poderíamos dizer que
teremos de escolher, entre Deus e o tempo, qual é a sombra de qual, e
que teremos de concluir também que, reduzindo a presença real de uma
4

aparência ou ilusão a presença real do outro, ou a ideia de criação divina
é, como lhe chama Lourenço "a sombra do tempo" (sombra projectada
pelo tempo e sombra que o esconde ou reduz), ou é "a antiga linha clara
e criadora/ do nosso rosto voltado para o dia", entre outras coisas, que
não passa de um efeito óptico derivado da "sombra de Deus". Bem sei
que Sophia não põe esta alternativa e que, se a sua obra afirma como
nenhuma outra a exigência de reconhecermos que somos nós que,
justamente para habitarmos a substância do tempo, teremos de assumir
a responsabilidade por aquilo que criamos, tomando-o criação de
liberdade, o nome de Deus como "Senhor" não deixa, num certo número
de poemas suficientemente importantes, de ser explicitamente invocado,
do mesmo modo que a crença na imortalidade ou ressurreição pessoais.
Não posso demorar-me aqui neste aspecto, mas digamos que, uma vez
que nada nos poemas em causa parece desmentir ou corrigir, o que os
outros nos dizem nos termos que vimos, estamos perante um "salto da
fé" que não desautoriza nem invalida o que Sophia diz ser "o tempo
onde não moras" ( ... ), "Porque tu és de todos os ausentes o ausente"
- "salto da fé" que não torna menos impossível ou inconsistente com
os termos que vimos serem o da "minha explicação com o universo"
aquilo a que, uma vez mais Eduardo Lourenço, chama "o lugar impossível
de Deus". Embora possa ser invocado - "Escuto mas não sei! Se o
que oiço é silêncio/ ou deus" -, e até destinatário das preces da nossa
impotência - "Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos !A paz sem
vencedores e sem vencidos" -, a verdade é que Deus não fala nos
poemas de Sophia nem é seu interlocutor: não há palavra ou acção sua
que intervenha ou responda no diálogo da voz do poema consigo próprio
nem na proposta de diálogo que endereça a quem o lê. É caso para
dizermos que - exemplarmente, sem dúvida - o "salto da fé" jamais
quebra o "silêncio de Deus". Com efeito, é só na condição de esse lugar
impossível permanecer vazio, deixar subsistir o "caos incorruptível" e
"mais antigo do que os deuses", que a criação de liberdade e a liberdade
de criação podem acontecer - como tudo o que acontece "solitário",
"fora de saber fora das leis". Deus não pode ser nem garantir a lei que
teremos de ser nós próprios a darmo-nos, sabendo que o fazemos, para
que a livre navegação do poema possa presidir à construção, que será
quotidiana ou não será, de uma "cidade da realidade encontrada e
amada", como essa cuja porta "é feita de dois barcos" e sob cujo signo
aprendemos a ser "atentos a todas as formas que a luz do sol conhece!
E também à treva interior por que somos habitados! E dentro da qual
navega indicível o brilho".
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Mas uma outra dificuldade se põe ao encontro do tempo com a
liberdade, e é a que consiste num mecanismo de defesa perante a hubris
ou desmesura das paixões que nos habitam e instauram como horizonte
nas relações da humanidade consigo própria a ameaça permanente da
guerra mortal de todos contra todos, como da luta de morte cada um
consigo. Também aqui a sacralização tanto religiosa como, por exemplo,
científica da lei e da heteronomia traduzem o medo e a insegurança
perante o sem-fundo ou abismo que, além de marcar o nosso corpo-acorpo com o mundo, nos assombra internamente. E também aqui, uma
vez que ceder ao caos pulsional seria a morte, tanto ao nível do indivíduo
como da espécie, se torna aparentemente mais fácil e aparentemente
mais seguro domar a "treva interior por que somos habitados" e
cegarmo-nos ao mesmo tempo ao seu brilho indicível, mediante a sua
subordinação a um princípio proclamado a salvo da sua efeverscência
magmática, que explicarmo-nos com elas, não perdendo "o fio de linho
da palavra" que é condição desse "primeiro tema da reflexão grega"
que Sophia nos diz ser a justiça.
Se estas duas dificuldades, no entanto - a de assumirmos a
mortalidade e o tempo como ser e não-ser de tudo e a de assumirmos
que a nossa condição é trágica não só porque as nossas melhores
criações são mortais, mas também porque podemos criar o monstruoso
e o horror -, não têm propriamente solução, pois nunca poderão ser
dissipadas de uma vez por todas, não invalidam essa "busca de um tempo
justo" que nos poemas de Sophia encontramos em acto: tomam-na, pelo
contrário, mais premente e decisiva, e é por isso, de resto, que aqueles
para quem a "busca da justiça continua", guardam esses poemas consigo
um pouco como Walter Benjamin queria que nos valéssemos da história
feita no presente sempre mortal em que a fazemos - ou seja como uma
"recordação tal como cintila no instante de um perigo". A sobrevivência
não é tudo, e a vida bem pouca coisa seria senão fossemos capazes
nela de uma condição livre e criadora cuja salvaguarda enquanto dura
sejamos capazes de investir ainda que à custa da sobrevivência, e não
há, de resto, instituição da sociedade que não afirme bens maiores que
a sobrevivência, e foram talvez os gregos os que souberam afirmar
primeiro que esses bens devem ser tais que continuem a primar e a ter
na acção que os afirma justificação suficiente, até mesmo quando, ou
sobretudo quando, não há depois. Comentando o estásimo da Antígona
de Sófocles que afirma o humano como o mais terrível do terrível
(demos), aquele de entre os mortais e os imortais que mais é ocasião
de terror e maravilha, Castoriadis sustenta que este terrível é o da
autocriação humana, e adianta os exemplos da linguagem e do
6

pensamento, nos seguintes termos: "A linguagem e o pensamento não
são atributos 'naturais', dados ao homem: o homem ( ... ) ensinou-os a
si próprio. (...) O homem não 'tem' a linguagem e o pensamento: deuos a si próprio, criou-os para si próprio, ensinou-os a si próprio". Explica
depois que ao contrário de Platão, que considera que só podemos
aprender o que é já conhecido, ou saber o já sabido, ou, em última
instância, ser o já sido, e que só há conhecimento verdadeiro, saber
verdadeiro, ser verdadeiro fora do tempo, idênticos a si mesmos, sidos
de uma vez por todas, pelo que só obedecendo a esse saber e a esse
ser que reduzem o acontecimento e o tempo a ilusões podemos validar
urna lei que nos salve de nós próprios, "Sófocles afirma claramente - e
é de novo Castoriadis quem fala - aquilo a que chamei o círculo da
criação, em que a actividade pressupõe os resultados que faz ser: o
homem ensina-se a si próprio uma coisa que não sabia e, desse modo,
aprende aquilo que tem de ensinar". Retomando a questão dos bens
que podem dar sentido a uma vida mortal - apesar de todo o "Terror
de te amar num sítio tão frágil como o mundo" -, poderíamos dizer que
também eles nos confrontam com um círculo da criação semelhante,
enquanto, entre esses bens, conta como condição decisiva da acção que
os cria e reitera, a actividade por meio da qual, segundo Sófocles na
leitura de Castoriadis, o homem ensinou a si próprio ou aprendeu consigo
próprio, recriando o caos pulsional da "treva interior por que somos
habitados" e do seu "indicível (...) brilho", as "paixões que criam as
cidades", e, dentro delas instituem, o tema da justiça como reflexão
primeira nessa "atenta invenção do que foi dado" que é condição comum
da cidadania democrática em acto e da reflexão em que a poesia toma
consciência de si própria como "explicação com o universo". É, sem
dúvida, assim que, mobilizando ao mesmo tempo a absoluta singularidade
de um timbre capaz de solicitar por ressonância a singularidade mais
íntima e mais única de cada um, a voz do poeta se consuma nessa
"palavra alada, impessoal", que mantém vivo, renovando por dentro dos
seus usos e costumes a invenção anónima e comum da linguagem
presente em cada língua, o exercício de uma liberdade que informe esses
outros usos e costumes que, só eles, poderão ser o húmus ou caldo de
cultura da plena cidadania pela qual saibamos governar e ser governados
por leis que sejam explicitamente obra e responsabilidade nossas. Tal é
essa outra condição da plena afirmação da poesia que consiste na
construção quotidiana da "cidade da realidade encontrada e amada",
cujo projecto se confunde com o dessa criação de urna "relação justa"
com o real, inseparável da ". . .busca / De urna vida limpa! E de um
tempo justo".
* - Comunicação apresentada na Universidade de Salamanca em Junho de 2004.
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André Bandeira

Para uma etologia do terrorismo

"A piedade e o sentimento que detém o espirito frente
aquilo que há de grave e constante nos sofrimentos
humanos e que o une com o sofredor, o terror é o
sentimento que detém o espirito frente àquilo que é
grave e constante nos sofrimentos humanos e que o
une com a causa secreta."
Gente de Dublin, James Joyce
Introdução
A Etologia é a disciplina da Biologia que estuda as condutas animais
nas condições do meio natural.
A expressão é utilizada pela primeira vez por Ernst Hackel, que
também inventou o termo Ecologia, hoje tão simpático. Hackel inventou
muitas coisas e até fez parecer inventadas outras às quais faltam ainda
muitos elos, na cadeia das provas. Inventou o Pitecantropo e pôs o
homem a descender do macaco, quando Wallace se acautelava, Darwin
hesitava em publicar "A Origem das Espécies" (1871) e Lamarek
esperava uma reabilitação que só hoje conseguiu. Além da sua imagem
famosa de que o Anjo estava à porta do Paraíso com uma espada
flamejante porque os descendentes de Adão lha arrancariam para voltar
à força ao lugar de onde tinham sido expulsos e comerem quanto
quisessem da árvore do Conhecimento, parece que foi condenado por
uma Comissão da Universidade de leria, por falsificar esboços de
fósseis, a fim de comprovar as suas teorias' . A tradição é antiga, quando
pensamos que S. Tomás de Aquino definia o Direito Natural como algo
que é comum a homens e animais (in Summa Theologiae, 1-11, q.94).
Hoje pode-se destacar uma Etologia mais mediática, como aquela de
Desmond Morris e de Konrad Lorenz e uma outra mais discreta como
a de Nikko Tinbergen ou de Irenãus Eibl-Eibsfeldt. A Etologia
comparativa, parcialmente inaugurada por Lorenz, cm tempos um
ardoroso eugenista, estuda a filogenia das reacções instintivas dos
animais, o que quer dizer que tenta detectar os comportamentos dos
animais a partir da evolução da respectiva espécie.
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À semelhança de qualquer animal, o Homem possui um aparelho
comportamental elementar, independente da aprendizagem. Como o
exemplifica Bracinha Vieira "experiências feitas com crianças nascidas cegas e surdas mas sem lesões no sistema nervoso central, buscam instintivamente o mamilo da mãe, choram, bocejam, executam
movimentos de marcha quando são colocados sobre um piano horizontal
sólido ou ensaiam movimentos de natação quando sustentadas à
superficie da água. Chegadas a certa idade, mostram comportamentos
sociais complexos como as outras crianças e adoptam atitudes
expressivas"2
Alguns destes comportamentos são enriquecidos com a aprendizagem
enquanto outros, como é o instinto de nadar, desaparecem rapidamente.
A Etologia sugere que, ao longo da ontogénese ou da filogénese, o
comportamento humano foi sobreposto, como um conjunto de
potencialidades acrescidas, a "circuitos" mais arcaicos. E estes
"circuitos" são afinal aqueles que se foram adquirindo ao longo dos
diversos estados da evolução. Será um destes 'circuitos" o do
Terrorismo?
.

O contexto mental da discussão

O carácter declamatório das postulações modernas, a enorme
Sombra que projectam e a inutilidade das "petições de princípio", ao
sujeitá-las ao último beneficio de inventário da "Moral", do "Direito" e
da Tolerância, partem e repartem o Ser em dois. Daí o Código binário,
daí o trabalho monstruoso da acumulação de dados, da digitalização do
Universo (até Dawkins cm River out of Heaven leva esta imagem ao
absurdo, dizendo que tudo são bits, tudo é informação). Mas a Filosofia,
por trás da Filosofia da Ciência, desaprova um caminho assim
O maniqueísmo amoral dum Universo binário, esta ambivalência
violenta desestabilizadora das Mentes é tida como "virtus", qualidade
masculina do "vir". Por cada opção que se oferece, outras duas opções
se bifurcam e assim sucessivamente numa árvore seca, sem folhas, sem
flores, nem frutos.
Porque eram as Torres gémeas, as Torres de 11 de Setembro?!
Também eram gémeas Sodoma e Gomorrah, serão gémeos os remos
de Gog e Magog, eram gémeos os fundadores de uma série de cidades
pagãs e até o Deus único do Sinai é designado várias vezes por clohim
que é o plural de Eli.
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Talvez fossem gémeas porque representavam Hermes-Mercúrio, o
Deus pagão do Comércio, exprimem a pluralidade que é o começo da
Multiplicidade e da Tolerância pela Diversidade num País baseado no
princípio Montesquiano (e contrário ao Rousseauniano) da divisão de
Poderes, da repartição do Poder originário e Soberano.
Mas todos sabemos o tabu ancestral que a bifacialidade representa
em culturas primitivas (por todos, vd. Lévi-Strauss e Leroi-Gourhan) e
sabemos que o Islão se considera a última revelação de Deus num
complexo de evolução monoteísta. Senão, veja-se até onde vai a
condenação da duplicidade: aqueles que "acreditam em algo e não no
resto e que querem escolher um caminho intermédio entre isto e aquilo
- estes são os verdadeiros descrentes e, para os descrentes temos
preparados terríveis castigos"'.
Os ishtadheedin morrem gritando "Allah'u'akbah" mas os mártires
judeus caminhavam para os auto-de-fé pronunciando "adonai éxad"
(Deus é um). A unicidade de Deus, parece ter sido algo que mobilizou
as energias culturais do Mediterrâneo numa época que abrangeu desde
o Séc. XII AC até hoje. Se bem que os islâmicos possam conceder; de
acordo com a tradição, um relevante papel de fundador de um Povo a
Gautuma-Buda, por exemplo, nem precisavam os Budistas de estar fora
da definição de "awllam-al-kitab" (povo do livro) para serem
marginalizados. É que toda a Filosofia Budista parece constituir num
esvaziamento do Ego, inclusive do Super-ego monoteísta. Por exemplo,
no mais importante romance da Dinastia Tang (a única que, na China,
foi inteiramente budista), A Viagem para Ocidente, o último título a que
um dos monges (Lao'rou, "Frei macaco") pode aspirar antes de se tomar
bodhisattva, é o de Mestre do "vazio supremo".
A falta de jejum, do Ocidente (quando muito temperada por uma
onda de anorexias nervosas e uma religiosidade diabólica tipo New age)
mantém-no numa permanente flagelação de "slogans" e pontos de
concentração. Primeiro, foi o constitucionalismo e a Liberdade, depois
o Socialismo, agora a "Europa". A perfilação constante de "chaves"
explicativas da Realidade, de archai, tão do gosto da primitiva filosofia
ática - paradoxalmente erigida em tantos manuais e sistemas de Ensino,
como o começo do Pensamento racional da humanidade e marca
distintiva dos "europeus" - é típica de uma certa atitude mental, de uma
atitude de lidar com o Sujeito enquanto "processador" e interveniente
no Mundo do Objecto.
Num pensamento mais tradicional e ligado áquilo que hoje se chama
eufemisticamente "espiritualidade", digamos que a actual abordagem
to

ocidental é do tipo de "exercício espiritual" e menos de meditação. Não
se vêem em correntes como o da "nova Filosofia francesa" (Bernard
Henry-Lévy, Alain Finkielkraut, André Glucksmann) ou alemã (Peter
Slotcrdijk, Jürgen Habermas) ou na norte-americana (John Rawls,
Francis Fukuyama, Alvin Toffler - com talvez uma excepção para
Robert Nozick) e na inglesa (Ronald Dworkin, Anthony Kenny) senão
uma preocupação em readaptar ou recauchutar sistemas, intuições iniciais
que, à viva força, nunca deixam de ter razão. A razão é discursiva,
patente, pública, mediática, demagógica até à tortura. Privilegia-se a
"acção comunicativa", a "intervenção", não se deixa de falar e de falar
como "toda" a gente, numa "linguagem de todos os dias", de comprovado
"emprego efectivo" (e haverá mais efectividade que a sua
mediatização?). Raramente se vê um comedimento do Pensador, um
jejum ou luto nas palavras. O pânico e o efémero chegaram também
ao mundo que devia ser da reflexão.
Sobre que base é que o Pensamento avança? Mais: que construções
abstractas (as imagens Habermasianas de um auditório racional) ou de
Rawls (duma situação de igualdade original sob um véu de ignorância)
correspondem a categorias reais com que se encara e pretende
conformar a Realidade?
Contudo, além da continuidade da Realidade e da presumível
imortalidade da Alma, é certo que se desenham cenários de mobilização
da espiritualidade ocidental, por mais brutal ou canhestra que ela seja.
E embora, como dizia Ortega y Gasset, depois de muito discutirem um
critério sobre qual seria o momento de passagem de uma geração para
outra, os sábios acordaram que seria à meia-noite, há alguns factos a
assinalar, sem olhar para o relógio e largar a rir.
O principal é que o pensamento marxista, radical e autoritário a nível
intelectual, que permanecia na Europa, deixou de ter um campo
laboratorial privado com o rápido colapso da URSS e a sua
transformação numa mescla de autoritarismo nacionalista e tradicional,
coalhado de economia primitiva e de criminalidade de clã. Curiosamente,
a China, porque fez a transição ao largo e sempre centrada pela sua
singularidade, não constituiu alternativa (como tivera, nos tempos mais
empatados da "guerra fria"), ausente que se faz ainda mais das mesas
de reflexão. A ignorância europeia em sinologia permaneceu, mesmo
em países que até recentemente sustentaram lá interesses territoriais
(Portugal).
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Assistiu-se, por conseguinte, a uma passagem à "clandestinidade
perceptiva", auto-reciclando-se os arautos requintados do marxismo,
como se nunca o tivessem sido.
Ora, é nos diferentes momentos desta "reciclagem", feita aliás de
acordo com os traços caricaturais com que a intelectualidade marxista
concebera o chamado "capitalismo", que essa reciclagem se processou,
derivando em americanismo exaltado, regressando à Revolução francesa
ou ao Programa de salvar (talvez a reputação in rigor mortis) a
Metafisica tradicional, agora "ocidental", na Realpolitik dos Direitos
Humanos.
É, portanto, no súbito impedimento da entrega à Tentação de
"transformar o Mundo em vez de compreendê-lo", que arrogara os
intelectuais ocidentais a desempenhar as mais diversas funções políticas,
de magistratura ou administrativas, que o grande colapso se dá e a
"selecção natural" das ideias é posta à prova. Podemos aqui detectar
o grande cataclismo a que alguns sobreviveram e outros não. Aqueles
que conseguiram uma evolução moderada iniciaram a corrente do
Ecologismo Político, que ainda não está definido se é conservador ou
liberal, se é de Esquerda ou é de Direita, se é estatatista ou comunitarista,
se é internacionalista ou nacionalista. Os outros refugiaram-se, em boa
lógica hegeliana de etapas históricas, naquela que estava mais
consolidada, ou seja a do Estado de Direito iluminista.
Alguns deles, como foi a "Nova Filosofia" francesa, tomaram mesmo
posições de Direita liberal, avultando os Direitos, Liberdades e Garantias,
no que aliás não foram inéditos: os irmãos Yang, na China - e dentro
duma Sociedade com uma só Grande formação política, impropriamente
chamado "partido único" - defenderam, em boa lógica marxista, o
regresso da China a uma posição de nacionalismo conservador, com
contornos confucionistas. Não foram expulsos do Partido, por isso.
Foi neste cenário que se estabeleceram os "tópicos", as palavras e as
expressões emotivas que permitiram culturalmente, ao Ocidente,
seleccionar quem era "comunista" encapotado de quem queria
verdadeiramente experimentar um modelo utópico de americanismo na
Europa ocidental. Escusado será dizer que, na Europa de Leste, quase
nenhum pensador caiu nesta tentação.
Num cenário em que, quem muito falou, se viu subitamente calado
por factos consistentes em discursos que se desdiziam, a auto-censura
e o discurso semântico ou táctico, tomou-se moeda corrente, sendo ainda
cedo para separar o trigo dojoio, neste moinho infame.

EP

Uma conclusão fica: é que, neste comportamento agonístico, na
concorrência intra-específica do grupo Ocidental, foi erigida uma enorme
alteridade na reflexão, a da Teoria e Prática (completamente desvirtuadas
da sua origem grega, onde corresponderiam sobretudo a theoretike e
poiesis/technê) que passou a ser o código binário da reflexão. Quer
dizer: a Reflexão tem de ser capaz de se suicidar em polarizações, para
provar que existe.
O historiador português João Ameal descreve o Séc. XIX como o
do suicídio da Europa. Se este modo de reflectir, atrás descrito, é um
dos mitos individuais do neurótico que o levam ao suicídio, não sabemos.
Sabemos é que (dá que pensar) se geraram, no Séc. XX, a seguir e
com escassos 21 anos de permeio, dois dos conflitos armados (um deles
com dimensão mundial) que mais vítimas geraram à própria Europa.
Sobre esta presença insofismável da Agressividade, em quantidades
abissais, não se pode deixar de reflectir etologicamente. A História e a
TV dão-nos, de ambos, um luto alegre mas esta "viúva alegre" não
passa de uma alma penada.
Como o Islão se gerou num lugar intermédio da Europa, ocupando
a parte sul do seu avoengo histórico (o Império Romano) e assenta sobre
a construção racional de duas religiões monoteístas que são
caracteristicamente ocidentais. É caso para meditar se o recente
recrudescimento de Terrorismo muçulmano da AI-Qaeda não é mais
uma pulsão suicidária do próprio Ocidente que, aliás, no caso do
terrorismo originário do Afeganistão, do Médio-Oriente e do Paquistão,
é inteiramente responsável (todos foram aliados do Ocidente durante a
"guerra fria"). No que diz respeito à "Guerra Fria", o Ocidente pode
ser definido como o "terreno onde se estabeleceu a Base" e foi, por
isso, onde depois atacou. - Aliás a escola "espiritual" visionária, da
liderança de "Bin Laden", corresponde, lamentavelmente, a uma certa
ideia precisa de liderança no Ocidente 4 pelo menos a carismática, de
Max Weber.
,

A agressão
Para Konrad Lorenz e, geralmente toda a Etologia, é uma das
questões mais chamativas, com uma nítida contiguidade entre Etologia
e pertinência. A agressão, embora seja das "coisas mais graves" dos
tempos que vivemos, segundo Lorenz, é fundamentalmente benigna,
tendo uma função conservatória dos indivíduos e da própria espécie daí o título original da sua obra que foi quase mundialmente traduzida
por A Agressão ser, em boa tradução literal do alemão, O Assim13

Chamado Mal. O seu discípulo, Eibl-Eibsfeldt, diz-nos que "chamamos
'modo de comportamento agressivo' a todos aqueles que acarretam no
adversário a fuga, a evasão ou a submissão e, por vezes, um prejuízo
fisico. As investigações da Psicologia indicam frequentemente como
traço distintivo do comportamento agressivo, a 'intenção' de fazer mal
a outrem. Evidentemente, um biólogo não pode aceitar esta definição.
Limitamo-nos aqui ao estudo da agressão no interior de uma espécie.
Nas discussões vulgares não se distingue sempre a agressão interespecífica da agressão intra-específica; contudo, estes dois
comportamentos são fundamentalmente diferentes; são, desde logo,
controlados por regiões cerebrais diversas. O gato que se aproxima de
um rival comporta-se de um modo completamente diferente de quando
se aproxima de uma presa" 5.
Ora, o estudo da agressividade é, nos etólogos, fundamentalmente o
estudo da agressão intra-específica.
Como diz Bracinha Vieira: "Segundo uma perspectiva biológica, a
execução de comportamentos agressivos é essencial para a
sobrevivência das espécies no seu meio natural, como forma de
competição sexual, defesa das crias, protecção contra os predadores e
até de comunicação - a utilização da agressão como meta-sinal social,
a ritualização do gesto agressivo. Mas, se os estudos etológicos realçam
esta parte adaptativa dos comportamento agressivos, vêm também
acrescentar o facto de quase nunca estarem ao serviço da morte mas,
antes pelo contrário, da Vida: em primeiro lugar, distinguindo
cuidadosamente a agressão intra-específica da agressão intra-específica;
em segundo lugar, sublinhando o facto de só raramente se verificar a
ocorrência de agressões conducentes à morte de um congénere, sendo
a regra geral da evolução o desenvolvimento de mecanismos reguladores
das interacções agonísticas, que têm por efeito limitar as consequências
nefastas do acto agressivo, impondo normas específicas em que a
violência é substituída por sinais de aviso ou por torneios ritualizados" 6 .
Desta agressão intra-específica, ou dentro de elementos da mesma
espécie, sobretudo para reequilibrar as relações de hierarquia e dum
certo desenho selectivo, há que realçar aqueles factores que podem
levar à ruptura da sua função agonística:
- A ruptura do ambiente fisico;
- A ruptura do ambiente social ou por sobrepopulação, isolamento
ou cativeiro;
- Ruptura das condições fisiológicas, ou por efeitos de condicionantes
sazonais ou de stress;
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- Actuação sobre estruturas da agressividade como do sistema nervoso por razões experimentais (por exemplo, a administração de
testosterona ou progesterona podem aumentar ou diminuir a
agressividade) ou lesionais.
De um modo geral, é impossível determinar a agressividade sem a
relacionar com um Meio. E sempre em relação com este que se pode
avaliar um comportamento e determiná-lo como agressivo ou não, isto
de acordo com a Etologia.
Há uma codificação e ritualização dos comportamentos agressivos,
há toda uma semiótica destes (que a Etologia foi pioneira em sinalizar)
e que permitem à agressividade transformar-se num sistema agonístico.
Sem esta semiótica, a sociedade animal não tem agressividade. E faz
parte desta codificação a constituição de um "sistema de agressividade"
em que a agressão não existe propriamente.
Em vários casos, há uma contiguidade (que denuncia um contínuo,
uma 'massa crítica' subjacente) entre comportamentos do aparelho da
nutrição ou sexual que são reciclados para o sistema agonístico. Noutros,
o carácter binário da agressividade definido por outros tantos binómios
da Etologia (como hostilidade/medo, atacar/fugir) pode ser paralisado
numa mescla ou sucessão de formas simbólicas e ritualizadas destes
binómios que, por si próprios, constituem um novo signo, acrescentadoa aos binómios básicos e definindo uma área agonística ritualizada.
Numa perspectiva evolucionária e Paleontológica, este pode muito bem
ser a base da abstracção e do intermédio simbólico, tanto mais que, do
ponto de vista sócio-biológico, se estabelece uma outra área de
comunicação.
Neste aspecto, o Homem apresenta uma série de caracteres
convergentes com hienas, cães selvagens ou dingos e um paralelismo
com babuínos, singularmente chamados, no norte de Angola, como
macaco-cão.
Esta perspectiva é partilhada, em Psicologia, por Erich Fromm.
Um segundo grupo de concepções é de Freud e seu discípulo Adler,
ambos mais baseados na Psiquiatria. A Agressividade tratar-se-ia de
uma pulsão actualizada em condutas reais ou fantasmáticas (uma delas
a do próprio Eu) visando fazer mal, destruir, constrangir o adversário a
fazer algo ou a humilhar-se. Esta concepção descreve a pulsão agressiva
também como uma tentativa de redução radical das outras pulsões, no
sentido dum retomo ao estado inorgânico, caracterizando-se então (nesta
modalidade interessante para a Psicanálise) pela sua inevitabilidade,
origem individual e não-intencionalidade. 7
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Uma outra perspectiva da agressão é a de Hacker que associa igualmente a agressividade a uma intencionalidade patológica.
Enquanto Lorenz nos diz que a agressão "está longe de ser um princípio diabólico, destruidor, como a Psicanálise quis ver nele ( ... ) e é
indubitavelmente uma parte essencial da organização dos instintos para
a protecção da Vida"8 , a Psicologia faz desde logo uma "reprogramação"
temática e estuda a agressão no capítulo mais vasto da Violência.
Ao cabo e ao resto, como diz Ashley Montagu: "The fact is that we
do not know, scientifieally and unquestionably in detail, why human
beings behave as they do. Some people - Lorenz and Ardrey among
them - claim to know, and thcsc people, of course, speak with the
loudest voices. The rest ofus recognize that until much more work lias
been done, we cannot know, for example, the cause of malaria." 9
.

Perfil do terrorismo

O Terrorismo tem sido alvo de várias tentativas de definição mas,
exceptuando as definições criminais nacionais e uma agora alcançada
pela União Europeia, não encontra um substrato, nem psicológico, nem
sociológico, comum. Veremos se tem direito a algum substrato etológico.
Assim, entre autores como Walter Laqueur, Shultz, Peter Waldmann,
Martha Crenshaw, Donatella della Porta, Fernando Reinares, Peter
Merkl, Maria José Moyano, David Rapoport ou A. Gárzon, J. Garcés e
M. Herrera (da Universidade de Valência) se encontra mais ou menos
a distinção prévia entre Terrorismo, Terror e Guerrilha, como conceitos
diversos mas próximos entre si.
Por outro lado, distinguem-se quanto ao âmbito e sujeitos envolvidos,
geralmente: Terrorismos Internacional e Terrorismo Transnacional e
ainda Terrorismo Nacional e Terrorismo de Estado.
Por razões ideológicas, distingue-se o Terrorismo Nacionalista,
Revolucionário e Táctico. Podem-se ainda usar outros critérios e falar,
como faz Peter Waldrnann 10 , em Terrorismo Social-Revolucionário,
Nacionalista, Religioso e "Vigilantista" (só este último merece uma
referência, sobretudo exemplificativa, com grupos como os chamados
"esquadrões da Morte" e grupos apostados geralmente em defenderem
uma organização de Poder já instalada e legitimada, mas que se não
exerce ou se exerce deficientemente).
Hacker distingue, do ponto de vista da Psicanálise, muito
simplesmente, três tipos fundamentais de terroristas : a) "Cruzados";
b) Loucos; e) Criminosos.
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Todos os critérios e tipologias são falíveis e todo o tipo de definições esbarram com a vacuidade sociológica ou com a não menos prejudicial precipitação positivista. Fiquemo-nos com a definição de Walter
Laqueur: "Terrorism has been dcfined as the substate application of
violence or threatened violence intended to sow panic in a society, to
weaken or even overthrow the incumbents, and to bring about political
change. It shades on occasion into guenilia warfare (although unlike
guerrillas, tenorists are unable or unwilling to take or hold territory) and
even a substitutc for war between states" . E acrescenta que, na sua
"longa história", o Terrorismo apareceu cm muitos aspectos sendo que,
hoje, a Sociedade não enfrenta um terrorismo mas muitos terrorismos.
Como se vê, pela abundância de Terrorismos, os critérios não nos
ajudam a tipificar claramente do que se trata. Pelo critério menos
heterogéneo dos actos levados a cabo ou meios utilizados, as dúvidas
subsistem, sobretudo porque muitos actos de Terror transnacional não
foram ainda devidamente detectados como tal, foram cobertos por outro
tipo de catálogo sócio-político (como Ostrovsky descreveu no seu livro
sobre a Mossad) ou esses resultados e meios são ainda deficientemente
conhecidos.
Se a Linguagem objectiva nos tranquiliza com algo que tem muito
mais a ver com a necessidade de definição e clareza que o Observador
científico ocidental exige, no decurso da sua Investigação, ou pelo menos
como resultado dela, mesmo assim, uma linguagem intuicionista de
aproximação psicológica, parece superior.
Retirando uma linguagem da Ciência e Direito criminais como é a
de Wessels e dos finalistas, o reato, o ilícito - como aliás toda a acção
humana objectivizável para efeitos de Juízo - tem de ser um Acção
afecta a uma finalidade, uma Acção dita finalista. É claro que isto
contradiz a Etologia mas não cabe à Etologia "incorporar" juízos éticos
que, não o sendo essencialmente, constituem a matéria-prima da
pOsitiv
ação criminalística.
Utilizemos primeiro o critério da relevância fáctica. Se o Mundo não
é o conjunto das coisas, mas dos factos (Wittgenstein) e o conjunto é,
desde Cantor e Russeil, mais real que a entidade, digamos que é
Terrorismo, tudo o que é relevado como tal, gerando uma reacção
emotiva do Observador que exige uma prévia neutralização para se
prosseguir a Investigação.
Acrescenterno-lhe o critério emotivo de Franz Wõrdermann, nos anos
70: "o Guerrilheiro quer ocupar o Espaço, o Terrorista quer ocupar o
Pensamento"' -'.
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É claro que este critério estabelece uma distinção entre Pensamen-

to e Realidade que não quadra a uma série de Acções Terroristas, é
exagerado em relação a certos incitamentos, como aconteceu no Ruanda
e ao estabelecimento do vínculo de responsabilidade e ao próprio
isolamento do fenómeno Terrorista mas acentua o elemento psicológico
que distingue o Terrorismo de todos os outros empreendimentos de
Violência.
Perfil sociológico
Não se pode criar um modelo individual do estudo psicológico do
Terrorismo 13 e hoje, qualquer estudo nesta área, implica também um
estudo de Psicologia política.
Actualmente, o Terrorismo é um fenómeno que interage com outros
mais vastos, tem como resultado um fenómeno social de maior âmbito,
embora seja possível estabelecer pautas de países-vítimas.
A partir de um banco de dados feito por Mickolus 14 , entre 1968 e
1978, foram a Europa Ocidental, a América Latina e o Nordeste Africano
que sofreram mais atentados terroristas, a maior parte dos quais,
utilizando bombas explosivas ou bombas incendiárias.
Numa outra estatística, da mesma fonte, os meios utilizados são o
franco-atirador, o assassinato e a bomba incendiária. Nesta estatística
são utilizadas uma mistura de critérios em que se combinam quer o meio
utilizado quer a finalidade do atentado.
Assim, na América Latina, os incidentes mais frequentes são a
bomba explosiva e o sequestro, seguidos da bomba incendiária e o
assassinato. Em contrapartida, na América do Norte, é sobretudo utilizada
a bomba explosiva e, na Europa, há uma grande variedade de meios,
mas o número de vítimas é também muito menor.
Neste período de tempo, as zonas com maior incidência do
Terrorismo são a América do Norte, seguindo-se a América Latina, a
Europa Ocidental, a Europa Oriental (com a URSS), a África do Sul, o
Leste e Norte de África, a Ásia e, por fim, a Oceania. É claro que,
com a dissolução da URSS, tudo se transformou.
Até aí, eram sobretudo as estruturas económicas (empresários e
executivos) as vítimas de maior relevância para o Terrorismo (cerca
de 36,2% do total) seguidos dos políticos e personagens governamentais
(16,3%) e militares. Verificava-se igualmente que o número de vítimas
civis ascendia paulatinamente, diminuía o ataque a membros de Governos
e, em vez de ataques às estruturas económicas, as organizações
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terroristas se viam forçadas a ataques indiscriminados contra vítimas
não directamente relacionadas com a política, o que denunciou, ao longo
da década de Setenta, um alargamento da actividade terrorista e uma
acção directa a objectivos que valiam por si. Quem quisesse medir o
Terrorismo pelos meios utilizados, teve de se trasladar de novo para os
objectivos, erigindo o Terrorismo num assunto semelhante a tantos outros
na Polemologia.
Por outro lado, enquanto em regimes ditatoriais se atentava sobretudo
contra políticos e funcionários governamentais, em países desenvolvidos,
atacava-se a estrutura económica. Trata-se portanto, em definição, de
um ataque ao Poder instalado. Também o desenvolvimento tecnológico
permitia, nos países mais ricos, a prévia organização e melhor
equipamento , na perpetração do atentado. Em países menos
desenvolvidos, a organização não era tão patente e a tecnologia era muito
mais elementar.
Três grandes blocos se deviam distinguir, quanto ao avanço do
Terrorismo, ao longo do tempo: o latino-americano, o europeu e o norteamericano.
Mais recentemente, e da mesma fonte, o período que vai de 1996
ate Setembro de 2001, assinala que, de 3.798 vítimas mortais causadas
pelo assim etiquetado Terrorismo, o número daqueles que pereceram
no ataque ao World Trade Center, chega a 79%. Mas, no restante, 81%
ou ocorreram no Médio-Oriente, ou relacionam-se com conflitos nesta
zona. Sem contar com as vítimas do 11 de Setembro, 52% ocorrem na
Ásia, 48% em África, 4,6% na Europa e apenas 0,5% na América
Latina.
Pode-se dizer que a esmagadora maioria (97%) das vítimas caem
em regiões com uma representação significativa de populações islâmicas
ou são provocadas por grupos que alegam uma justificação islâmica.
Nestes dados não se tomam e não se contam os próprios executantes
terroristas como vítimas.
Após o 11 de Setembro, até 31 de Dezembro de 2003, de cerca de
1430 vítimas, 63% (provocadas em conexão com o Médio-Oriente ou
causadas por grupos islâmicos) ocorreram na Ásia, 45% em África, 3,7%
na América Latina, 2,3% na Europa e apenas 0,06% na América do
Norte. A pista islâmica na origem da imensa maioria das vitimas chega
agora a 96,7% (sendo que aquelas caídas sem relação com o Médio
Oriente, e apenas na Ásia é de 29%). Mais: os ataques que, de um só
golpe, causaram mais de 50 vítimas, chegam a 40% do total. Dum grupo
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aproximativo de 70 atacantes suicidas, em 97 ataques, seis eram mulheres e só um escapou com vida. Só um ataque se saldou sem nenhum dano humano. Os ataques foram sobretudo desencadeados em
lugares públicos onde se reunia bastante gente e 1/3 foi dirigido contra
instalações Públicas locais, complexos Militares ou entidades Diplomáticas.
Vê-se, portanto, que do vinténio 60/70 para a última década, o Terrorismo passou a centrar-se na Asia e a ter uma identidade islâmica
quanto à sua autoria, bem como uma identidade política /estratégica (em
vez de económica) nos seus alvos 15
Por fim, o Terrorismo pareceu apontar indiscriminadamente, cada
vez mais a populações civis e, de um modo gradual, a des estabilização
económica pareceu tornar-se o objectivo dos ataques terroristas,
sobretudo nos países mais desenvolvidos. A tendência manteve-se cm
crescendo até hoje, sobretudo pela possibilidade de um só atentado poder
fazer mais vítimas duma só vez que uma guerra de guerrilha, protraída
durante anos. Assim o profetizou Walter Laqueur, sem imaginar o ataque
às Torres Gémeas
.

Perfil psicológico

A literatura política e sociológica relativa ao Terrorismo enferma de
pouco distanciamento científico, preferindo abordar o assunto como de
uma Criminologia específica se tratasse. O chamado Terrorismo bebe
de muitas fontes, é aspecto diversificado de muitos e variados
fenómenos políticos, não é uma prática ancestral, para a qual se faça
uma regressão na direcção de uma monotonia antropológia comum a
fenómenos como os nihilistas russos, os anarquistas franceses, o Robin
dos Bosques, os Che-Guevaras ou os agora muçulmanos ultraromânticos.
Muitas vezes se tem tentado explicar a personalidade do Terrorista
ou como paranóica, ou como neurótica ou como psicopática. Outras
vezes se tem tentado explicar o fenómeno pelo "fanatismo', termo ainda
duma metodologia elementar. Sabemos, corno se viu atrás, ser muito
dificil estabelecer hoje um modelo individual da Psicologia do Terrorista.
Do ponto de vista analítico, o Terrorismo não é nem urna área da
Psicologia criminal, nem se pode constituir uma Sociologia do terrorismo.
Quando o abordamos do ponto de vista etológico á para saber mais sobre
o Terrorismo, não para saber mais sobre Etologia.
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Muitos investigadores que, desde há muito tempo, se têm ocupado
com Terroristas, têm chegado mais ou menos à conclusão que, em média,
são gente normal, com sentido do que fazem e perfeitamente capazes
de se auto-controlarem.
Wilfried Rasch' 7 , que se ocupou durante muito tempo dos terroristas do grupo Baader-Meinhof, testemunhou não ter encontrado entre
eles nenhum sinal de confusão mental ou falta de responsabilidade.
Executavam as suas missões com uma clara representação dos
objectivos e não mostravam sinais nenhuns de Psicose.
As classificações de "loucos" ou fanáticos são sobretudo
classificações defensivas sociais que não ajudam nada a evitar o fascínio
pelo terrorismo a todos os níveis. A excessiva crirninalização de factos
sociais provoca fascínio e, onde há Crime, há Direito, como, onde há
Direito, há crime (e cada um dentre do seu contrário, como dizia Valentim
Landmann 8).
O antropólogo britânico Frank Burton, que passou seis meses num
bairro católico irlandês, ponto de recrutamento do IRA, não notou nada
de patológico comum aos simpatizantes e recrutas da organização
terrorista. Encontrou, sim, falta de cultura, educação deficiente,
fanatismo ideológico e autoritarismo mas, mesmo entre os recrutas,
notou bom-senso, sensibilidade e moderação.
Vários testemunhos apontam para que os candidatos islâmicos a
bombistas suicidas se apresentam muito calmos, alegres e comunicativos
antes de entrarem em acção. De acordo com Pcter Waldmann, não se
pode encarar o terrorista sem ver o meio social e cultural que o recruta
e prepara. Acha Waldmann que a apreciação feita pelo Ocidente a este
fenómeno vem de meios onde, desde sempre, o Estado monopolizou a
força e a prossecução do Direito. Em zonas periféricas da Europa, no
Médio-Oriente, em África ou na América Latina há, pelo contrário, um
longa tradição de se fazer justiça pelas próprias mãos e urna ausência
de capacidade pública em levar a cabo essa função. Há, portanto, uma
ligação estreita entre vcndetta e terrorismo.
Não parece haver urna unidade de resultados cm relação ao estudo
da personalidade do Terrorista, excepto em certas situações de
fanatismo, como o demonstram as experiências levadas a cabo por
Stanley Milgrarn. Se há algum estudo psicológico que manifesta urna
certa unidade no Terrorismo, tem a ver com aquele de Estado e com a
personalidade autoritária do Ditador (neste sentido, vão os estudos
levados a cabo por Erich Fromm e Theodor Adorno, a seguir à Segunda

Guerra Mundial).
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Recentes estudos como o de Ayla Schbley, entre os Ishtishhadeens
do Hezbollah, no Líbano e que laboram com um síndroma de "Serene
Disengagement", não parecem convincentes". Os questionários distribuídos foram muito menos que insuficientemente respondidos e destinaram-se obviamente a articular o ponto de vista da autora, no sentido
da prevalência do critério do actus reus (o acto) sobre a inens rea (a
intenção do sujeito). O mesmo se diga da tradicional ideia do "perfil
autoritário" do Terrorista, em Lester, Yang e Lindsay. 21
As razões devem-se procurar mais nas raízes sociais e culturais dos
meios que levam ao Terrorismo. Uma análise feita a partir da Psicologia
individual não parece ser o melhor caminho. Porém, a Psicologia não é
apenas uma ciência do caso individual, como bem se sabe. É uma
Ciência objectivada por um meio social e em situação.
A formação e a educação parecem, nomeadamente, desempenhar
um papel importante no "aparecimento" de um terrorista.
Mesmo assim, que antecedentes podem produzir um terrorista?
Diz Francisco Alonso-Femández que "entre as crianças vítimas do
Terror há uma especial propensão a adoptar a actividade terrorista a
partir da adolescência. Sucede o mesmo com os filhos do alcoólico
(50%)21. Este dado é de uma importância cardeal para definir o
Terrorismo como uma actividade agonística, embora perversa.
Este autor, que segue em parte uma linguagem freudiana, associa o
moderno terrorismo subversivo à não ultrapassagem da fase oral do
desenvolvimento da sexualidade da criança`. Nos casos de terroristas
mais ousados, tratar-se-iam de sintomas da irresolução da fase oral e
anal, ainda não ultrapassadas. Quanto ao terrorismo de Estado e aos
fenômenos de ditadura, associa-os a patentes necrofihias, aliás como
Erich Fromm23
Sem Psicologia não há dimensão humana do Terrorismo. E, sem esta
dimensão, não há nem Psicologia nem Etologia. Antes de empregarmos
uma "homologia", ou outra técnica mais ou menos condensada pela
Epistemologia da Etologia, temos que procurar um fundamento na
natureza animal do Homem, algo que seja do conhecimento comum às
Ciências da Vida, sobre este fenómeno humano. De outro modo, não
temos "Terrorismo" para estudar, mas simplesmente, Violência.
Concentremo-nos, primeiro, em não constituir um objecto à força,
para corresponder ao tema. Mas partamos da hipótese que o
"terrorismo", apesar da sua diversidade é um fenómeno específico, quer
em relação aos seus aspectos culturais, quer materiais.
.
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Diz Jorge Vala 21 que, para caracterizar a violência "não bastam os
mecanismos cognitivos mas também as varáveis que definem a inserção
social do sujeito" são necessárias. Com isto, vemos que, nem em Psicologia, se prescinde da Sociologia.
Diz mais (sublinhado nosso) que: "insistindo sobre os mecanismos
já postos em evidência pela psicologia individual ( ... ) pôr o assento no
facto que a etiquetagem de uma interacção como agressiva leva-nos
frequentemente, ao menos ao nível simbólico, à rede de inserção social
dos indivíduos que aí se comprometeram.. ."e às " suas referências
culturais e ideológicas ".
Em suma: não há classificação de "Terrorismo" se não houver como
que um encontro de admissões do que seja, quer por agressores, quer
por agredidos. A simples reivindicação de um atentado violento, é
suficiente para fazer esta etiquetagem,a qual interage com a Realidade.
E o Terror começa com o laconismo ou o abuso da linguagem em relação
a factos que "pertencem" a um léxico de pressuposições semânticas,
susceptíveis de um acordo sobre regras do tipo fundamentatório (por
exemplo, o terrorista classifica um atentado que liquidou vários inocentes
como um "ataque do exército de libertação". Quando tomar o poder,
não poderá classificar assim um acto semelhante contra as suas
Instituições).
A comunhão de uma acção com as vítimas, dá ao Terrorismo urna
legitimidade que é o Poder brutal da Violência se transformar em
Autoridade. E como que urna legitimidade sombria. Tu, vítima, aceitas
que não tens medo, mas Terror. Eu aceito, para o que der e vier, que
não te quero provocar medo, mas Terror. Isto nos diferencia da Guerra,
mesmo suja.
É este "pacto" tácito que dá autoridade ao Terrorismo e legitima,
depois deste se afirmar como autoridade (deixando de ser esporádico
ou incipiente), o Anti-Terrorismo.
O pacto negativo ("eu beber-vos-ei o sangue", diz a vítima, "eu só
te quero o sangue", diz o terrorista) dá uma autoridade ilimitada a um
outro tipo de guerra. Só este pacto pode etiquetar o especial tipo de
violência em que consiste o Terrorismo.
Como diz Isabel Pereira Leal: "A autoridade não existe per se. Ela
não constitui uma qualidade inerente a certos grupos ou indivíduos. Ela
constrói-se utilizando as possibilidades cognitivas, afectivas e perceptivas
dos sujeitos". Por outro lado, a autoridade só se instala com a
culpabilidade. A Autoridade corresponde à ocupação de um espaço
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sentido como mais vantajoso. A culpabilidade é a ocupação de um espaço sentido como interior ou mais fraco.
Vejamos: no reino do Tenor, a autoridade nasce do acto de imposição instintiva, de acordo com as possibilidades e hábitos arcaicos (a
agressividade extrapola-se para a organização de uma violência mecânica, guerreira, sem o ritual sagrado da declaração ou do sinal de guerra). Sem ritual agonísitico (senão o da hierarquia sem objecto) do desnível da agressão, nasce a culpabilidade. A Vítima, por ficar paralisada,
o Algoz-Terrorista, por ficar fora das regras do jogo. Assim nasce a
autoridade do Terrorismo, "um cruzamento entre o afecto e a Lei" mas
ainda fora das regras agonisticas.
Moscovici 26 propôs uma análise posicional da representação, de
etiquetagem, que permite classificar a mera agressão, como violenta, e
a mera acção etologicamente integrável, passível de se tornar em acção
psicologicamente imputável.
Disse antes que é preciso que se escute o quando e o como, em
que se articulam as variáveis que se ligam à posição dos sujeitos
envolvidos na interacção agressiva.
Por seu turno, Bandura, chamou a atenção para as variáveis que
definem a posição dos sujeitos no tecido social e aquelas que se ligam
às suas representações.
Da observação laboratorial das estratégias que indivíduos
desenvolvem para fugir à etiquetagem das suas acções como agressivas,
supõe-se que a reacção da vítima ou dos observadores está ligada a
esta etiquetagem que eles fazem do comportamento como sendo ou não
violento.
Há assim um observador convencionado que "transforma" a
agressão em violência. É uma tarefa simbólica. Sem símbolo, não há
violência (esta teoria é sobretudo atribuível a Heider(1958). Para Jean
Piaget, a intencionalidade do autor é medida pela disposição de
informação que o Adulto imputável foi adquirindo desde criança.
Em qualquer caso, há um mecanismo para se conferir autoridade a
uma opinião. Esse mecanismo segue um caminho próprio, tem Poder.
Quando o Poder é legitimado pela "digestão" autónoma da informação,
temos autoridade. Quando ternos autoridade, temos organização dos
afectos, temos hierarquia agonística.
É a este caminho para um ponto de acordo ideal que vou chamar
pacto. Mas dirão: "Pacto", numa coisa tão terrível como a violência
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máxima?! A violência não deriva apenas do Sujeito, comporta urna
interacção ecológica com o meio.
Primeiro, é preciso lembrar que não existe Terrorismo sem Terror.
E se há Terror, há uma vida psicológica activa que certamente, foi tudo
menos ignorada em sete milhões de anos de horninização de que pouco
ou nada sabemos mas que podemos legitimamente intuir no catálogo
comportamental do homo sapiens sapiens.
Parecerá herético falar num "pacto" entre vítima e terrorista mas
nada se faz sem um espaço e este espaço humano é determinado pela
incapacidade táctica de adversários constituírem a vida privada de cada
um, a qual exige um longo tempo de sedimentação e a manutenção de
uma lógica de sobrevivência. Sim, porque mesmo em Terror, permanece
uma estratégia de Sobrevivência, muitas vezes comprovadamente
racional. Direitos e situações são considerados desafios agonísticos mas
não há capacidade de negociar um pacto entre estes. Há destruição de
um espaço, de uma arena. Por isso o tabuleiro é construído
imaginariamente, sem peças.
Num espaço vazio, o acordo faz-se entre seres ainda por se
constituírem, ou sejam, terroristas condenados à morte e vítimas
condenadas à morte. O terrorista sonha racionalmente com uma
ultrapassagem deste vazio e a vítima com a vingança ou libertação do
terror paralisante, infundido. Cada um pensa ganhar em jogo de somazero, eliminando o outro. E porque não um compromisso? "Não há
negociações com terroristas", dizem as boas-consciências. Mas sempre
as houve. 1-lá mesmo urna especialidade na psicologia policial para tal
função. Porquê a soma-zero? Não. A soma não é zero, não é este tipo
de jogo que está em causa no Terrorismo. E um jogo de soma negativa.
E porquê? Porque o primeiro lance foi um lance de derrota unilateral.
O terrorista passou a maldito, por ter infringido o mínimo de exigência
social quanto à Violência e a vítima passou a maldita por se ter
paralisado.
Até cada um, por si, compensar sozinho a ferida que infligiu a si
próprio, só sei oga com a alma de mortos ou condenados, almas penadas.
Joga-se com o sangue, até este jogo, este pacto, se manifestar no seu
mistério arcaico, como um sacrificio de sangue, destinado apenas a lavar,
despertar e reconstituir um pacto agonístico, com espaço e pessoas, com
funções mas também com uma organização própria.
Sim, porque mesmo a táctica do Tenor é urna táctica paralisante de
Sobrevivência. Pode não ser a melhor para a Estratégia desta última
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mas, mesmo assim, é em função dela que orienta a Racionalidade que
tem. Foi Hackel que se gabou de cortar definitivamente com o conceito
de finalidade em Biologia e n'os fazemos-lhe a vontade. Basta-nos
direccuionalidade. A profissão do Terror é que, em tempos de "Equilíbrio do Tenor" foi chamado na literatura norte-americana da especialidade, "brinkmanship", ou seja a arte de ir adquirir conhecimento nos
limites existenciários. Assim, o Terrorista e a vítima jogam o jogo de
cavalgar o cavalo do Destino.
Como veremos, tudo o que contribua para desparalisar é, assim intuitivamente, um bom "genérico"contra o Tenor.
Sobre o terrorismo como estratégia etológica humana
Os romanos distinguiam o metus (medo vulgar) por oposição a virtus,
o panicum (ligado aos rituais dionisiacos), o for -nido (covardia que nasce
com a pessoa), o timor (receio), a reverentia (ligada ao respeito pela
hierarquia), o honor (ligado ao inevitável, do Destino, dos deuses) e o
tenor (extremo da série, ligado à incapacidade paralisante, de reagir).
Não foi por acaso que esta semântica permaneceu no Terrorismo.
Há algo de Sagrado na manipulação básica dos bens ou fundamentos
da hierarquia das sociedades biológicas humanas. O Terrorista caminha
nos limites dessa hierarquia traduzida no respeito mútuo da Vida fisica,
da Vida psicológica e espiritual e das entidades pressupostas (os
pressupostos Kantianos da Razão Pura Prática) que consistem na
origem superior do acto que deu a Vida. Mata-se, em atentado terrorista
porque a Vida ou Liberdade do Povo é mais valiosa que a da Vítima,
ou porque a Vida desses Povo, ou de uma Nação ou de uma causa,
essencial e comum a todo o grupo social, perecerá, se a vítima não for
eliminada. E esta confunde-se com o próprio objectivo. O sangue
sacrificial derramado, faz chover.
Muitos dos actos terroristas - e não é do fôlego deste artigo analisálos - são apenas deliberações (e, necessariamente adaptações de
mecanismos arcaicos humanos) que se integram no "engrama"
territorial.
Agora o que não há dúvida é que o facto de se fazer entrar a Vida
humana, primeiro do próprio terrorista, depois, das vítimas directas,
colaterais ou por consequência (tendo em conta as represálias, o
eventual desencadear de um conflito convencional, etc.) num limbo
biológico, é proceder a uma Estratégia que tem como consequência,
directa, necessária ou eventual, refundar a própria Sociedade biológica,
neste caso, humana.
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Não parece tanto que seja cultural refundar a Sociedade biológica,
por meio de um acto que a coloca totalmente em causa (mesmo que o
terrorista se ria da analogia etologista com um conflito intra-específico
e argumente, por exemplo, como o Terrorista Eichman, que o judeu não
pode existir com a espécie humana ou o "vigilantista" da Ku Klux Klan
diga que um "preto" não é um ser humano) masé ainda biológico porque
a necessidade de recurso ao aspecto psicológico do Terror (matar com
prévia tortura psicológica - muitas vezes consistente na singela e absoluta
surpresa - ou arrogar-se previamente o direito público de tirar a Vida)
pressupõe e "incorpora", no Acto Terrorista, um símbolo Sagrado Estou
crente que o Terror liga subterrânea e profundamente a consciência
individual a uma consciência biológica colectiva. Mas vida para além
da Morte clínica e premonições, só têm factos, não têm ciência....
O Terror constitui um símbolo sagrado porque estabelece uma nova
Hierarquia que não foi disputada de um modo agonistico, previamente.
Com isto, o engrama hierárquico actuado pelo terrorista, se diferencia,
da maior parte dos animais estudados, porque a estratégia de agressão
não se destina a hierarquizar ou territorializar mas a prosseguir fins que
só valem como "fins". Fins justamente significáveis sem metalinguagem
e sem "sobrecódigo" (como a ele se refere Lucicn Sfez em Crítica da
Decisão) e que, como tal, podem ser entendidos imediatamente pelo
animal humano.
Conclusão
O Terror repõe um jogo elevado demais para a simples gestão
corrente dos interesses sociais. Por meio de um agonismo cada vez mais
elevado, mobiliza uma capacidade inata de superar sempre qualquer
consequencialismo real, fazendo do Terror um "deus dos deuses"
gnóstico, presenciável por meio de um certo ritual.
Assim, desde a política virtuosa de Robespierre, que tomava "Terror"
no seu sentido pagão originário, a "levée en masse" de Bonaparte, o
"Terror Vermelho" e" a Revolta das Massas", a "Revolução cultural",
nacional e socialista, o "Ethnic cleansing", as "purges" e as purificações,
"as virtudes morais da Guerra" de Gurdieff, as mantas com varíola
vendidas aos indios norte-americanos, " a árvore da liberdade", de
Thomas Jefferson e Timothy McVeigh, o "struggle for life" de Spenccr
ou o "MAD" e o "NUTS" da Guerra fria.., são todas, sem lugar a
dúvidas, Terrorismo.
Mas, por muito que custe, nem o Genocídio, nem a pena de morte,
nem Hiroshima, nem a escravatura negreira, nem as exacções das
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diversas mafias ao longo dos séculos, são Terrorismo. Podem confluir
com ele, aqui e ali, mas não se qualificam para tal porque o Terror não
pode ser apenas um motivo ou um efeito, tem de fazer parte do meio e
do fim, simultaneamente.
Uma pista para uma Investigação futura, em que se comprovarão
Globalizações mais antigas que a rota da seda ou aquela que Thor
Heyderhal propugna ter acontecido no Atlântico, é a de que este culto
do tipo "thug", Kaliano, do Tenor, remonta a uma passagem particular
do processo da hominização. Neste período de contornos muito
indefinidos, um gene adaptativo a um ecossistema, passado entretanto
de floresta a savana, eivado de épocas e zonas escassas em alimentos,
favoreceu a antropofagia. O Terrorismo seria assim o lugar arcaico onde
se continuam a devorar por admiração, por necessidade ou por uma
paralisia das refracções a que se chama Tenor, os nossos semelhantes.
E tudo o que diz respeito a esta "Culinária" ou "Gastronomia", desde
simples ideias a práticas longamente institucionalizadas como
normalíssimas, podem qualificar-se para a etiqueta de Terrorismo.
Cabe à prudência e ao sentido dos limites, criar condições para que
o ruído do "debate público" e bem-pensante onde os canoros protestam
a limpeza das suas mãos e dos seus pensamentos, não precipite Tenores
atávicos que são sempre antropofágicos.
Digamos que o Direito à Vida passa muitas vezes pelo matar em
excesso e que (deixemo-nos de Tolerâncias altaneiras ou Compaixões
retóricas) é a Pietas, uma subjectiva, inata limitação do nosso horizonte,
que pode aferir o Terrorismo.
Assim: Terrorismo é toda a actividade de estratégia biológica, centrada
primacialmente na redefinição da hierarquia, que, por meios guerreiros ou
guerrilheiros, não mostra qualquer indício de Piedade.
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João Freire

Justiça, por dentro e por fora

De certa maneira em articulação com os textos aqui publicados em 2001
e 2002 (sobre o pós-li de Setembro e as relações internacionais de
guerra e de paz, respectivamente), proponho-me agora expor umas
breves reflexões pessoais sobre algumas instituições e processos
importantes nas nossas sociedades actuais, mas mais centradas sobre
Portugal. Concretamente, dedicar-me-ei aqui ao caso da Justiça, tão
marcante na nossa actualidade.
A justiça e o direito
Directamente envolvidos com a Justiça e o Direito, haverá no nosso
país qualquer coisa como umas cento e tal mil pessoas: uns escassos
milhares de magistrados e de funcionários judiciais e guardas prisionais;
uns 20.000 advogados; mais de quarenta mil polícias e outros agentes
da ordem, de fiscalização e investigação; uns 15.000 presos e detidos;
mais uns largos milhares de queixosos, réus e outros implicados em
processos em curso nos tribunais; etc. Enquanto "sector", eis um
significativo conjunto de pessoas e grupos com interesses diversos e
conflut-uantes, de atitudes e lógicas contrastantes, de massa monetária
envolvida que constituirá urna fracção do PIB dificil de estimar mas
certamente não negligenciável.
Mas a relevância do sistema de justiça é bem mais do que "sectorial".
Abrange os 10 milhões de portugueses (embora muitos deles sejam
inconscientes de tal facto) e mais uns quantos milhares de estrangeiros
que nos visitam, aqui se acolhem ou connosco fazem negócios. Podemos
chamar a isto o papel "social" da Justiça e do Direito (em inglês, the
Iaw), tal como é enquadrado nos actuais "Estados de direito".
De facto, tal importância prende-se sobretudo com duas questões
cruciais no mundo moderno. A primeira é a das normas que regem a
nossa vida colectiva (leis, regulamentos, etc.), tipificando
simultaneamente os actos considerados ilegítimos (desde o ilícito
classificado como crime até às contravenções, etc.), dirimindo conflitos
particulares entre sujeitos e, mais raramente, incluindo o incentivo a "boas
práticas" - isto, é claro, dentro do paradigma introduzido pela
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modernidade (que hoje julgamos já "natural") de que tudo aquilo que
não é interdito, é lícito; ou seja, dentro do reconhecimento de um certo
"império da liberdade" (que é, no fundo, um travão às tentações de um
qualquer iluminismo racionalizador, tanto quanto a qualquer poder
despótico). Neste sentido, nem um regime ditatorial como o Estado Novo
pôde pôr em causa um tal princípio, embora o restringisse muito
severamente. E só em alguns "Estados revolucionários" do Século XX
(Rússia, Alemanha, China, Roménia, Cambodja ... ) se ensaiou
efectivamente tal reviravolta, com contornos de alguma esquizofrenia
colectiva.
A segunda questão é de natureza mais subjectiva mas tão ou mais
importante do que a anterior e diz respeito à confiança e credibilidade
que, através da percepção e imagem do seu funcionamento e de
exemplos concretos da sua prática, as pessoas comuns inferem acerca
da equidade existente nos ditos processos, bem como da isenção e
correcção do comportamento dos agentes neles profissionalmente
envolvidos.
Como é evidente, estas duas questões estão interligadas, tal como
são interdependentes entre si o "agregado sectorial" da Justiça e o seu
papel "social". Só que, nas normas jurídicas e no sector da Justiça, se
pode intervir a partir de uma vontade política, de uma análise política e
de um determinado grau de força política; enquanto que a credibilidade
do sistema jurídico e a confiança nos seus agentes e processos são outpias e dinâfnicas de sociedade, em grande medida incontroláveis por
aqueles poderes.
O nosso propósito neste texto é, fundamentalmente, o de produzir
um certo número de críticas, observações e interrogações que ponham
mais claramente em conexão alguns aspectos do sistema judicial com
a confiança que os cidadãos nele depositam (ou não). Por outras
palavras: afirmar alguns princípios, criticar práticas e sugerir mudanças.
Fazemo-lo, uma vez mais, sem quaisquer qualificações específicas para
tratar estas matérias, mas apenas como cidadão, ou como ente sujeito,
como todos os outros, à observância da lei e à aplicação da justiça.
A justiça vista pelo anarquismo
De um ponto de vista doutrinário, este é um dos campos em que os
ideólogos anarquistas clássicos se terão enganado redondamente, pelo
menos enquanto pensamento prático e positivo para reformar
estruturalmente as sociedades modernas. Basta lembrar a orientação

filosófica seguida por um Jean-Marc (iuyau, que procurava "uma moral
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sem obrigação nem sanção", que hoje nos pode parecer interessante
ou curiosa enquanto ideia utópica, mas que no resistiria ao confronto
com qualquer teoria sociológica ou psicológica do desenvolvimento
humano! Outrossim nos parece ser mais urna formulação ética de alto
valor - como várias outras do anarquismo clássico - que pode iluminar
a consciência e guiar a acção de uma minoria de pessoas (uma elite!)
mas é razoavelmente impraticável enquanto doutrina social, pelo menos
no nosso actual quadro civilizacionaL Urna outra leitura possível daquela
premissa é interpretá-la corno uma busca individual de referências e
padrões de comportamento, no contexto da dessacralização e
secularização do pensamento ocidental, no Século XIX.
E se descermos ao nível da ideologia prática que mobilizava os
militantes libertários, devemos reconhecer a generosidade, mas também
a ingenuidade de ideias-fortes "delirantes" como as de "abrir as portas
das prisões" (onde se descobre facilmente o poder irnagético que, um
século depois, a tomada da Bastilha continuava a exercer sobre certos
espíritos); ou de "abolir os códigos, os tribunais e as polícias" (como
ainda há pouco tempo nos cantava oniricamente Léo Fcrré)! Os
episódicos ensaios práticos de tais medidas traduziram-se, quase sempre,
cm resultados contrários aos desejados (os ex-reclusos confirmarem em
actos que razões havia para os manter apartados) ou em frustrante
renegação, pelos militantes, dos princípios propagandeados (por exemplo,
na guerra civil espanhola, a constituição e funcionamento de certos
tribunais revolucionários, ou o exercício de funções policiais praticamente
sem observância das leis, que entretanto tinham sido "abolidas").
Um libertário contemporâneo, prudente e racional, de nome Giovanni
Baldelli criticou no seu livro Anarquismo Social a lógica do "direito livre
de cada um fazer o que entende", sustentada pelas teses anarquistas
mais radicais (mas também as mais correntes entre os militantes, neste
domínio), contrapondo-lhe o argumento de que o melhor juiz de urna
acção que provoca efeitos nefastos não é quem a pratica, mas quem
lhe sofre as consequências. É, a nosso ver, um progresso mas ainda
insuficiente e, acima de tudo, erróneo. Não se refuta um erro com um
erro menor. Se o único juiz da acção fosse o seu autor, teríamos
certamente um convite e o caminho aberto para os actos anti-sociais e
para a impunidade de criminosos e delinquentes. (Felizmente, o bom
senso prático da maioria dos anarquistas recusou sempre seguir essa
via e introduziu-lhe argumentos de razoabilidade e de distinção entre
"visões ideais de sociedade" e "possibilidades de vivência
contemporânea".) Mas se porventura vingasse o princípio alternativo
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sugerido por Baldeili, manter-se-iam as penas e provavelmente as
prisões mas, em vez de tribunais desejavelmente imparciais, veriamos
legitimada a possibilidade da vingança pessoal e da sua escalada em
crescendo.
Ora, a ideia de justiça, desde muito antes da modernidade que aspira
a constituir-se como um princípio organizador e regulador da vida em
sociedade e não apenas a ser um mecanismo para dirimir um conflito
ou repor a equidade entre um agressor e uma vítima.
A meu conhecimento, um dos raros doutrinadores anarquistas que
aceitou e defendeu o papel dos tribunais - nomeadamente dos tribunais
criminais, com júri seleccionado por sorteio entre os cidadãos - para
sustentar um princípio de justiça no funcionamento social foi Benjamin
Tucker, o qual, não por acaso, também defendia o funcionamento do
mercado como melhor meio de regulação da economia sem intervenção
do um poder autoritário central. Esta espécie de afirmações - tanto as
"bombásticas" frases de Proudhon ou de Bákunin sobre a propriedade
e o Estado, como os argumentos de Tucker sobre a pena capital, que
admitia - devem porém ser interpretadas no seu respectivo contexto
histórico e cultural. O que significa fazer alguma distinção entre aquilo
que era a realidade das instituições coevas (por exemplo, os
interrogatórios policiais ou as condições prisionais) e, por outro lado, o
estilo literário - geralmente empolgado e propagandista - destes
doutrinadores; entre as suas visões da melhor sociedade possível de
imaginar e as práticas políticas e sociais em que efectivamente se
envolveram.
Em todo o caso, num aspecto aqueles visionários tinham razão. É
que as suas convicções acerca das "razões sociais do crime e da
delinquência" - tendencialmente desculpando o criminoso e pondo o ónus
da criminalidade na "má organização social" - foram convergentes com
a evolução verificada nas doutrinas jurídicas penal e prisional. As prisões
mantiveram-se mas, a despeito de resultados algo controversos, a tese
da "re-socialização" e o discurso dos "direitos" (dos presos) têm
progressivamente prevalecido, deste há um século, sobre a perspectiva
da "penalização" (como de resto se pode constatar na leitura do
preâmbulo do nosso actual Código Penal).
O sistema judicial, bem como o prisional, tem uma longa e pouco
edificante história de erros, abusos, prepotência e esmagamento dos
indivíduos que lhe estão sujeitos, e ainda de subserviência aos respectivos
governos. De há alguns anos a esta parte, tal sistema tem vindo a ser
posto em alvo (mediático) pela sua ineficiência, disfuncionalidades e
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outros defeitos. Na nossa opinião, cremos que ele precisa, de facto, de

grandes reformas e transformações mas que o seu fundamento éticopolítico é aceitável e provavelmente o melhor (ou o menos mau) que é
possível arranjar no actual contexto civilizacional.
O fundamento ético-político aqui evocado é o que assenta no
julgamento imparcial, rápido e com as devidas garantias de defesa, e
num poder judicial servido por magistrados profissionais, de formação
longa, independentes, inamovíveis e irresponsáveis na aplicação que
fazem da lei vigente, mas, evidentemente, eles-próprios sujeitos à estrita
observância da mesma lei.
Celeridade e garantismo

Uma das piores queixas que todos fazem contra o sistema de justiça
português é a da morosidade dos processos. Realmente, uma decisão
judicial "fora do tempo próprio" é, não só, às vezes, já inútil, corno
entretanto é, em si mesma, injusta, beneficiando porventura quem não
merece e prejudicando quem não devia ser (eventualmente mais ainda)
prejudicado. E não só é injusta como é descredibilizadora da confiança
que as pessoas deveriam depositar na Justiça e desmoralizadora de quem
se sente co-responsável mas impotente para o remediar. Perguntar-seá então se se trata apenas de urna mecânica processual pesada e
ineficaz ou se tal funcionamento aproveita, na prática, a alguém. Ora,
não é urna questão de mera opinião subjectiva, mas o resultado de uma
análise possível de fazer, sem grande dificuldade, a resposta àquela
pergunta de que, de facto, há quem beneficie e tire proveito de tais
delongas: em primeiro lugar, os verdadeiros culpados possuidores de bons
recursos que, entretanto, vão adiando a sentença e quiçá escolhendo o
momento que lhes seja mais conveniente ou, se possível, atingindo o
prazo ou as condições de prescrição ou não pronúncia (e, corno se
compreende, a impunidade é má conselheira da justiça); em segundo
lugar, há também os actores da "máquina judiciária" que podem lucrar
com os "rendimentos de processualidade" ou retirar vantagens
simbólicas destes arrastamentos (honorários, custas, prestígio de
carreira, etc.).
Mas para além destes aspectos negativos, deve ser realçado o
agravamento da desigualdade em que um sistema moroso corno o nosso
coloca os cidadãos, uns face aos outros, perante a "necessidade de
Justiça". Num litígio entre o pobre e o poderoso (ou entre um simples
cidadão ou um grande grupo empresarial), o "jogar com as regras e os
prazos" dá toda a vantagem ao segundo, podendo esbater ou anular, na
prática, a decisão (cega e justa) do juiz.
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Como é sabido, uma das causas da morosidade da Justiça reside na
amplíssima possibilidade de recurso que todos os processos contêm. Por
exemplo, o princípio enunciado no processo penal é o de que "é permitido
recorrer dos acórdãos, das sentenças e dos despachos cuja
irrecurribilidade não estiver prevista na lei"; ou seja, em consonância
com o já referido "império da liberdade", os advogados podem recorrer
de todas as decisões processuais, salvo aquelas que a lei expressamente
impedir. Eis um dos muitos casos em que este princípio liberal se
transforma numa arma poderosa nas mãos dos mais hábeis em esgrimir
argumentos. Nesta dinâmica, os objectivos defazerjustiça, de descobrir
a verdade ou de provar a culpabilidade e a inocência facilmente
desaparecem em favor da criação de uma situação de "jogo em aberto"
onde o resultado depende dos recursos (diferenciados) dos actores em
presença (incluindo aqui a acusação e os seus elementos de prova, e o
juiz e as suas inalteráveis "tábuas da lei").
A este exagero da possibilidade legal de recurso chama-se muitas
vezes "garantismo". Quase sempre, os juristas reagem mal a esta critica,
acusando os autores de tal opinião de porem em perigo os fundamentos
da Ordem Liberal e do Estado de Direito Democrático. Pela nossa parte,
pensamos que esse defeito de "garantismo" existe mesmo e deveria
ser muito diminuído; isto é, posto numa situação de maior equilíbrio com
as necessidades de celeridade e eficácia das decisões judiciais de modo
a que - mantendo as garantias essenciais de presunção da inocência e
oónus da prova da culpabilidade para a parte acusadora - proporcione
realmente um maior respeito pelo apuramento da verdade e pela
administração de uma Justiça que seja reparadora e que constitua
exemplo e referência de boa conduta para a sociedade.
Dois pequenos aspectos merecem ainda referência particular.
Primeiro: ao contrário do que acontecia em outros "sistemas de punições
e recompensas", o recurso de uma condenação judicial aparece, aos
olhos da população, como "gratuito" (em especial para quem tem
recursos financeiros para tal), isto é, em que o condenado nada tem a
perder em recorrer e, portanto, sistematicamente faz uso desse
expediente legal - tal como hoje nas escolas se "recorre da nota" com
a garantia de que a classificação atribuída já não pode ser baixada.
Segundo ponto: em tempos, tinha o cidadão a ideia (porventura errada)
de que a instância normal de recurso às decisões dos tribunais de
primeira instância era o tribunal da Relação e que, tanto este como o
Supremo, já só julgavam "matérias de direito" e não mais "matérias de

facto". Ora, hoje em dia, estas duas instâncias superiores parecem ser
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constantemente assediadas para julgar recursos de decisões meramente

processuais. E - para já não falar das possibilidades de queixa ao Tribunal
de Justiça da União Europeia, ainda não muito facilmente acessível quando um advogado bem cotado se não quer conformar com uma
decisão dos tribunais judiciais, eis que invoca perante o próprio Tribunal
Constitucional uma eventual oportunidade de desconformidade com a
lei fundamental que possa aproveitar ao seu cliente...
O recurso deveria ser reservado à função fundamental que o
sustenta, ou seja: só devia recorrer quem se sinta injustiçado por urna
decisão judicial, e não quem tem interesse e meios económicos para o
fazer. Isto é fácil de dizer mas provavelmente dificil de realizar. No
entanto, algumas medidas e orientações poderiam ser tomadas com tal
objectivo: por exemplo, a arma dissuasora que seria a hipótese de
agravação depena para um recurso julgado improcedente; e a existência
de uma única instância de recurso, em vez de várias possíveis de
mobilizar; e, em todo o caso, a tipificação expressa e muito mais restritiva
dos casos passíveis de recurso, sobretudo os processuais.
Foi sábia, a progressiva caminhada histórica no sentido de constituir
instâncias judiciais independentes e da recusa de processos expeditivos
e atribiliários. A necessária ponderação e prudência da Justiça ("antes
deixar de condenar o criminoso do que condenar o inocente") não pode,
porém, transformá-la num campo recheado de oportunidades para a
promoção dos interesses da camada superior da sociedade e para a
exibição dos talentos argumentativos de determinados profissionais do
foro.
A diversidade de recursos e alternativas processuais, para além de
corresponderem juridicamente à complexificação da vida social e dos
interesses presentes, também são em grande medida um resultado dos
interesses estritamente profissionais dos seus actores (advogados, juizes,
procuradores, investigadores policiais e outros menores). Quanto mais
possibilidades haja de alternativa e recurso processual a qualquer tipo
de decisão, mais eles têm geralmente oportunidade de justificação da
sua profissão, de emprego dos seus saberes e de ganho lícito!
Simplicidade e equilíbrio
Para voltar a credibilizar o sistema de justiça, muitas e difïceis
intervenções serão necessárias. Mas não é, de forma nenhuma, uma
impossibilidade.
A montante, uma das condições prévias é a da qualidade das leis,
muitas vezes tecnicamente mal elaboradas e frequentemente
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incoerentes e contraditórias entre si. O que implica afrontar o problema
do processo legislativo —de que agora não nos ocuparemos - e também
questionar a competência profissional e a lógica de actuação dos juristas
(o que faremos já adiante).
Mas aquilo que parece constituir aqui a chave do sucesso será a
possibilidade de redescoberta e atendimento das exigências sociais de
simplicidade e de equilíbrio: em toda a cadeia de intervenções
realizadas pelos operadores judiciários específicos; no conjunto da
orgânica do sistema judicial; e nos vários momentos das diferentes
processualidades.
Assim, impõe-se talvez regressar a alguns grandes princípios básicos
da organização do poder judicial:
- Que o Tribunal Constitucional seja reservado à apreciação da
constitucionalidade das leis e dos actos de governo (em sentido
amplo), a solicitação de um número limitado e justificável de
entidades;
- Que o Supremo funcione verdadeiramente como órgão superior
da organização judiciária, só actuando como instância de recurso em
alguns casos bem tipificados;
- Que os tribunais da Relação julguem, de facto, os recursos da
primeira instância;
- Que, em processo criminal grave, se utilize porventura mais
frequentemente o júri, composto por cidadãos sorteados;
- Que os Tribunais Administrativos se ocupem dos processos de
direito administrativo, internos à esfera pública;
- Que sejam mantidos e agilizados os tribunais especializados em
determinadas matérias (trabalho, marítimos, etc.);
- Que sejam desenvolvidos e facilitados os tribunais arbitrais para
fins específicos e os julgados de paz, com processos muito mais
simplificados;
- Que sejam clarificadas as competências e terminem as
concorrências e sobreposições entre funções do Ministério Público,
dos juizes de instrução e da Polícia Judiciária (além de outras), em
matéria de investigação criminal.
Por outro lado, haveria também que actuar no domínio da definição
dos "actos ilícitos" e da sua qualificação, devendo ser revista da capo
a generalidade dos actos considerados criminosos e as faltas apenas
puníveis por meras contravenções, discriminalizando várias tipificações
do actual Código Penal manifestamente desajustadas à nossa época.
Será talvez o caso dos "crimes contra a honra" (mais eficazmente
remíveis em dinheiro "pesado" e em censura pública simbólica) ou os

decorrentes da extinção dos tribunais militares e do Código de Justiça
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Militar e agora ali integrados (muito marcados por noções de guerra e

patriotismo carentes de actualização). No que toca aos "crimes contra
o património", seria mais curial e condizente com os valores hoje
universalmente prevalecentes fazer punir a maior parte dos
prevaricadores por via contra-ordenacional, deixando apenas para os
casos de grande "volume" ou valor, ou especial prejuízo para um terceiro
ou para a sociedade, o seu tratamento como crime. Dos cento e tal
tipos principais de crimes inscritos no Código Penal, talvez um terço
pudesse ser passado a outro enquadramento de actos ilícitos; e dos
crimes restantes, talvez só uma vintena deles merecessem ser punidos
com prisão celular.
Note-se ainda, num parêntesis, que os mesmos princípios de
simplicidade, visibilidade, equilíbrio e eficiência deveriam presidir à
aplicação das coimas e contravenções por simples infracções de
regulamentos e outras normas administrativas. Nas infracções mais
gravosas para terceiras pessoas, as cobranças deveriam ser feitas
expeditamente, salvaguardando a possibilidade posterior de contestação
fundamentada, bem como - é claro - a prevenção de comportamentos
inaceitáveis por parte dos agentes autoantes (abuso de poder, corrupção,
etc.).
Uma última reflexão deve aqui ser feita a propósito da despenalização
do aborto, que tanto agita os debates sociais num país como o nosso.
Embora pessoalmente eu concorde com essa despenalização,
considero também que a questão é bem mais dificil de resolver do que
mostram aqueles que apenas procedem às estúpidas "etiquetagens" entre
"progressistas e reaccionários" ou entre "civis e cristãos", que dominam
a cena em períodos eleitorais, sempre propícios à demagogia e aos
efeitos emocionais. Há um conjunto de boas razões de natureza
psicológica e social a justificar o chamado aborto terapêutico. Mas há
também que atender ao "facilitismo" e à desresponsabilização que
podem advir facilmente da instalação de um certo clima social de "deixaandar".
No âmago das dificuldades estão, creio, sobretudo razões morais,
biológicas e técnicas. Uma primeira dessas questões é da a natureza
do feto. Ora, enquanto há trinta e tal anos atrás o pensamento "de
esquerda" tendia a afirmar que o feto era apenas um "processo
fisiológico" e eram personalidades católicas que reivindicavam que,
desde a concepção, se estava perante um novo ser humano, merecedor
de respeito e tutela protectora, hoje ninguém se atreve mais a negar
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esta última perspectiva, cientificamente adquirida. Eis um caso em que
a ciência (con)venceu o preconceito ideológico e a politização que se
colou a um debate de sociedade. Hoje, é bem mais saudável a clivagem
de opinião que, sobre esta questão, atravessa vários partidos políticos,
de esquerda como de direita.
Uma segunda dificuldade resulta de uma enorme "injustiça da
natureza". É que só há feto e um novo ser humano com a participação
de uma mulher e de um homem, mas este último resulta incógnito salvo
se por consciência própria ou habitus social se assumir como pai,
enquanto que a mulher fica sempre como portadora e incubadora do
novo ser, arcando com todas as responsabilidades morais e sociais desse
facto. Assim, é tremendamente injusto que as leis produzidas pela
sociedade - neste particular da responsabilidade criminal do abortamento
- acresçam e reforcem esta desigualdade, penalizando apenas a mulher.
Pode ficcionar-se que, no dia em que os bancos de identificação do
DNA estejam activos, correntes e exaustivos (ou seja, num regime social
provavelmente totalitário, em relação às nossas concepções de
liberdade), facilmente se identificará o "pai fugido". Mas, entretanto, a
Justiça deve considerar estes actos como o faz em outras circunstâncias,
isto é, como um caso de conflito de direitos (entre os do ser nascente
e os da mãe, que não tem condições psicológicas ou sociais nem desejou
esse filho) e de um mal menor.
A questão do aborto coloca-se, assim, também com pertinência no
âmbito da Justiça, em relação à protecção que esta deve conceder ao
valor da vida. Como sinalizar então, no plano da ética social, que o aborto
é um "mau meio", que deve ser evitado, mas que pode ser usado (em
condições adequadas de segurança, etc.) em determinadas
circunstâncias? Não dominando o instrumental técnico-jurídico, não
sabemos se a invocação do "estado de necessidade" sugerida pelo Prof.
Freitas do Amaral seria uma boa solução, mas o que nos parece ser
evidente é que a mulher que decidiu abortar deve ser poupada à exibição
social da acusação judiciária (ou de outras formas de exibição!
discriminação). Os juristas hão-de ser capazes de encontrar formas
jurídicas adequadas a esta situação, tal como justificam a morte em
legítima defesa ou, em situações de conflito armado, não levam perante
os tribunais o soldado que abateu um outro soldado inimigo.
Porém, há outros dispositivos não judiciais que poderiam muito
eficazmente manter a percepção pública do abortamento como um mal,
embora necessário. O mais importante seria porventura o seu não
encorajamento por parte dos serviços médico-sociais (sem gratuitidade
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automática, com uma pausa para aconselhamento e reflexão
acompanhada por especialista, etc.) e a não consagração ideológica
do aborto com um "direito". Neste sentido, em termos morais, não é
de acolher que a reivindicação feminista do "direito a dispor do seu
próprio corpo" seja estendida à prática do abortamento - pese embora
a razão profunda da revolta existencial que animava aqueles(as) que
escreveram sobre a "tragédia biológica da mulher".
Neste plano, também não colhe a frequente insinuação de que o
aborto seria uma "questão de mulheres" em que a opinião dos homens
seria necessariamente desvalorizada pela sua estranheza fisica ao
problema; tal como são relativamente irrelevantes as acusações de
hipocrisia (que existe, de facto) ou de incoerência feitas a defensores
de certas posições, relativamente a outras questões por eles sustentadas.
No plano moral, a questão é de como lidar com a vida, a sua dignidade
e a sua protecção, nas condições do mundo actual, quer se trate do
aborto, da pena de morte, da legítima defesa, do suicídio, da morte
assistida, do sacrifício de um ser para salvar um outro, ou da
conservação ou eliminação de embriões humanos - cada um, embora,
com a sua especificidade própria. Julgamos, pois, compreensível que a
deontologia profissional dos médicos aceite a objecção de consciência
daqueles que, em nome do seu valor primeiro - salvar vidas e melhorar
a sua qualidade -, se recusem a determinadas intervenções operatórias.
A prisão e as suas alternativas
No que toca às penas e ao seu cumprimento, dever-se-ia
provavelmente limitar a prisão aos casos mais gravosos de "crimes
contra as pessoas", contra a paz e contra a sociedade e a "coisa pública"
- onde tanto a noção de "castigo com privação de liberdade" como a
de "protecção da sociedade face a indivíduos perigosos" fossem
meridianamente claras. Isto porque, como o reconhece o preâmbulo do
actual Código Penal português, a prisão "é um mal que deve reduzir-se
ao mínimo necessário", embora as notícias correntes sobre a aplicação
destas penas e o estado e o funcionamento do sistema prisional pareçam
ter muito pouco a ver com a filosofia assim enunciada.
Ainda segundo esta filosofia (na mesma fonte), é "nas medidas não
detentivas que se depositam as melhores esperanças", em especial
(somos nós a enfatizar) a multa e o trabalho a favor da comunidade,
entre outras. Esta última pena, bem como, eventualmente, o regime de
prova, a prisão por dias livres ou o regime de semidetenção, parecemnos constituir os meios mais adequados à desejável reintegração social
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do prevaricador. Mas aí está, de novo, um excesso de complacência
do legislador quando o Art° 58° do Código determina que a pena de
prestação de trabalho a favor da comunidade "só pode ser aplicada com
aceitação do condenado"; ou quando ao preso se concedem todas as
facilidades de comunicação externa (telemóvel, televisão, etc.) sem se
atender à possibilidade do seu eventual uso para prosseguimento ou
preparação de novos actos delinquentes.
Quanto à duração das penas mais graves (que em Portugal não
podem, em nenhum caso, exceder os 25 anos de prisão), é duvidoso
que se possa acompanhar sem reservas a perspectiva humanista do
Código Penal cm vigor, se se considerar conjuntamente o efeito de
punição (limitado que fosse a um muito menor número de crimes), a
descrença generalizada nos efeitos regencradores e ressocializadores
do regime prisional e a legítima defesa da sociedade para se proteger
dos seus membros mais perigosos. Admitimos mesmo, em tese, a
necessidade desta última razão justificar o prolongamento indefinido da
detenção de um criminoso especialmente perigoso, mediante o seu
acompanhamento particular por peritos médicos, psicólogos ou outros
necessários, além do juiz de execução das penas.
A rejeição liminar da pena de morte - pela qual desde sempre nos
batemos - não obriga necessariamente à adopção de uma orientação
laxista no que toca à privação da liberdade; assim como o repúdio da
tortura e outros tratamentos ou condições de detenção cruéis,
degradantes ou desumanos não significa que as prisões devam ser
arranjadas como se fossem hotéis de duas estrelas... Na nossa opinião,
a prisão (e o regime prisional) é sempre uma instituição detestável e
desumanizadora, pelo que deve ser utilizada apenas em verdadeiro
"estado de necessidade" de defesa da sociedade contra o crime grave,
sobretudo a violência. Daí a necessidade de restringir ao máximo o seu
uso (na tipificação dos crimes e nas respectivas penas), salvaguardando
porém o legítimo direito do conjunto dos concidadãos à liberdade e à
segurança, individual e colectiva. Além disto, outras medidas paliativas
podem reduzir a função de "escola do crime" que a prisão ainda hoje
desempenha: por exemplo, a especialização dos estabelecimentos de
reclusão, com prisões de alta segurança, prisões-hospitais para
delinquentes necessitando de apoio médico-psiquiátrico ou instituições
de reclusão com trabalho obrigatório - que aceitamos em certas
circunstâncias, apesar desta ideia poder arrepiar algumas pessoas,
incapazes de distinguir entre a imagem da chusma de galé ou do forçado
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de grilheta no pé e um normal trabalho burocrático ou de operação de
uma máquina industrial.
Também o uso da detenção prisional como medida de segurança nas
fases iniciais do processo criminal deve ser limitado e equilibrado face
aos direitos e interesses em presença. Certos dispositivos técnicos (como
a pulseira electrónica), a caução adequada ou outros preceitos podem
ser mais eficientes do que a detenção (tal como no cumprimento de
penas em "regime aberto"). No entanto, para que a investigação possa
concluir-se, é necessário um controlo eficiente dos indiciados ou arguidos
deixados em liberdade, para que eles não ameacem vítimas ou
testemunhas, destruam provas, fujam, etc., sem contudo amarfanhar a
dignidade devida à presunção de inocência.
A multa deveria, pois, constituir a pena mais frequentemente
empregue em matéria criminal, até porque atinge directamente um ponto
crucial nas sociedades actuais, regidas essencialmente por valores
económicos e financeiros.
Uma atenção especial seria necessária para evitar previsíveis efeitos
perversos de uma muito maior aplicação das multas penais, em vez da
prisão. Nomeadamente, haveria que prevenir a tentação da máquina
administrativa pública se tomar financeiramente dependente das receitas
destas multas, incitando os respectivos agentes à sua "caça". A
administração pública deve ser suficientemente financiada pelo
orçamento. O destino do produto financeiro das multas deveria, pois,
ser preferencialmente orientado para fundos de socorros de emergência
a populações vitimadas ou outros semelhantes.
Tal como o valor das taxas pelo uso de um determinado serviço
público deve ser correspondente ao seu custo de produção e ao usufruto
do bem por parte do utilizador, também as coimas e multas
administrativas e contra-ordenacionais devem ser proporcionadas à
gravidade da falta, para punir o infractor e "dar um sinal" adequado à
sociedade. Diferentemente porém, em matéria criminal defendemos o
princípio de que a fixação do valor das multas penais (e talvez
correccionais em certos casos mais graves, de reincidência, etc.) devesse
ter em atenção não só a gravidade do ilícito mas também a capacidade
financeira do condenado (além do seu presumível efeito sobre a conduta
futura do prevaricador e de exemplo para o conjunto da sociedade).
Isto para que os efeitos de privação sobre o sujeito fossem equivalentes,
qualquer que fosse o seu grau de riqueza. Operacionalizar este princípio
consistiria, em particular, na fixação do valor da multa em percentagem
do rendimento possuído pelo condenado, em vez das habituais
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molduras penais em "valor absoluto" monetário (o que até teria a
vantagem da não desactualização, por virtude da erosão do valor da
moeda).
Transparência, reserva e publicidade
Nos anos mais recentes, a opinião pública portuguesa foi abalada
por um conjunto de escândalos e de "casos judiciais", que começaram
a incomodar certas esferas e práticas até então consideradas tabu:
corrupção, a violência em privado (pedofihia, e outras), o poder local, o
futebol, a política, etc. Foi um sinal, positivo, de que a Justiça em Portugal
pode estar a entrar numa nova fase. E é de crer que este movimento
irá prosseguir, atingindo porventura personalidades mais altamente
colocadas do mundo da droga, do empresariato "rasca" ou investigando
a responsabilidade pública de inacreditáveis comportamentos de alguns
chefes políticos locais como Alberto João Jardim, Narciso Miranda ou
o autarca de Marco de Canavezes.
A comunicação social - sobretudo a televisão - tem, neste como
noutros domínios, um papel central. Quer para investigar e lançar um
"caso público", quer explorando da forma mais vergonhosa as emoções,
os morbidismos, voyeurismos e vontade de linchamento popular que se
concentrem sobre certos "inimigos públicos" ou "bodes expiatórios". No
primeiro caso, trata-se de um louvável serviço que alerta a sociedade
para actos delituosos, até então praticados ao abrigo de certas
intimidades, coacções, exploração da fraqueza de uns ou excedimento
de poderes legais do próprio. Nos restantes casos apontados, trata-se
de efeitos nefastos derivados do enorme poder sugestivo da
comunicação audio-visual, associado a um nível cultural reduzido das
populações, à concorrência fortíssima entre as empresas de media, à
fraca profissionalidade e deontologia dos jornalistas, etc. O direito à
informação e o pluralismo informativo são frequentemente subvertidos
e transformados em máquinas de condicionamento da opinião pública
- processo de que a actividade económica de marketing e publicidade
é a mais evidente e visível concretização.
Em muitos destes casos concretos, a reserva de intimidade pessoal
e a presunção da inocência têm sido fortemente abaladas, com violações
patentes do segredo de justiça.
É um mecanismo terrível, este que pode levar à condenação
mediática de um inocente. Mas também ocorre o contrário, isto é, a
acção comunicativa-espectacular que acaba por ajudar a inocentar o
criminoso. Por isso, as relações entre a Justiça e a comunicação social
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têm de ser revistas com alguma frequência, para tentar controlar os
efeitos contra-intuitivos das medidas e regras em vigor,
permanentemente ameaçadas de torneamento, evitação ou
esvaziamento. Não se pode nunca esquecer que a comunicação social
é um importante intermediário entre a sociedade, o poder político e a
Justiça, mas não um actor que deva agir exclusivamente segundo os
seus próprios interesses - tal como, de resto, os titulares do poder político
em regime democrático, e os detentores do poder judicial, numa
sociedade regida pelo rule oflaw. Dito por outras palavras: a despeito
das suas próprias características e dinâmicas de funcionamento, tanto
os media (com o seu estatuto empresarial) como os agentes políticos
(em regime de concorrência electiva) e os judiciais (independentes e
só tributários da lei), todos eles têm a sua fundamentação primeira no
mandato que lhes é prescrito pelo conjunto dos cidadãos.
Quando o suspeito é uma "figura pública", a situação agrava-se
naturalmente, podendo atingir-se níveis muito elevados de tensão e
emotividade, que prejudicam a serenidade e objectividade necessárias
a um julgamento. Em todo o caso, há um fenómeno que nos parece
inevitável (sobretudo na sociedade informativa e comunicativa de hoje),
independentemente dos esforços que se façam para serenar os ânimos
e melhorar as condições do exercício da função judicial: é o da censura
pública espontânea que se exerce - e exercerá - sobre certos
criminosos, mesmo já após o cumprimento de pena, ou sobre meros
acusados mas inocentados por falta de provas, devido à repugnância
moral causada pelo tipo de crime praticado, pela especial responsabilidade
do agente (rico, poderoso, sabedor) ou pela piedade suscitada pela pessoa
da vítima. Nestes casos, é não só compreensível mas, além disso,
racional (segundo o princípio da precaução), que a atitude das pessoas
comuns sejam a de desconfiança e afastamento de tais sujeitos - por
muito que a lei, humanista e justiceira, os considere inocentes ou
redimidos. Será, em alguns casos, uma atitude tremendamente injusta
mas, na ausência de uma justiça divina, pode-se considerar que se trata
de (mais) um ónus a pagar pelo indivíduo, pelas vantagens de viver em
sociedade humana, e não entre meros animais. E, no caso das tais
"figuras públicas", um ónus de que os próprios não podem alegar
inevitabilidade, surpresa ou desconhecimento. Só é "figura pública" quem
o quer ser.
A implacabilidade deste juízo e comportamento social é, de resto,
consentânea com a compreensão - que a lei reconhece - da
desculpabilidade concedida ao criminoso pelos seus próximos e
familiares, movidos pelo amor ou a compaixão.
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Os operadores judiciários e os "imperius professionalis"
Já atrás sugerimos que interesses de grupo profissional dos vários
"operadores judiciários" podem ter efeitos negativos em vários aspectos
da administração da Justiça. Além disso, a lógica, a hermenêutica e a
heurística do próprio discurso jurídico, por um lado; e a forma socialmente
"fechada" como funciona este "mundo", por outro, têm contribuído para
uma excessiva proximidade e confusão entre os valores da Justiça e
do Direito e a visão que deles têm os seus próprios profissionais. Numa
época, como a nossa, de maior exigência cidadã, é tempo de fazerem
um certo "exame de consciência".
No que toca em particular aos advogados, é por vezes chocante o
contraste entre o discurso oficial dos responsáveis da respectiva Ordem
em defesa da Justiça, do seu papel fundamental no Estado de Direito
Democrático e na protecção dos Direitos Humanos e certas práticas
dos respectivos profissionais. Cito duas, a título de exemplo: a apetência
cada vez mais visível dos advogados em se interessarem pelo direito
económico e comercial, em desfavor do civil e do penal; e a forma
(eticamente duvidosa) como alguns agem, dentro e fora dos tribunais,
em favor das causas que patrocinam (sua aceitação, uso de expedientes
processuais, exploração da comoção pública, etc.).
Os magistrados, talvez de forma menos evidente para o público,
também contribuem para a imagem de acentuado corporativismo que
toca, em geral, os diversos grupos profissionais no mundo da Justiça.
Eis três óbices que se lhes podem assacar, em particular: a forma
comunicativa inadequada como muitas vezes intervêm em audiência,
intercalando comentários pessoais ou juízos morais não presentes nas
leis (religiosos, por exemplo) com a condução técnica dos processos,
não raro exibindo modos de arrogância ou desprezo pelos outros
intervenientes no julgamento; a forma inacreditável como se organizam
corporativamente, através de sindicatos, para a protecção dos seus
legítimos interesses profissionais (como se lhes fosse legítimo fazer greve
ou negociar contratos colectivos de trabalho - sem que, nunca, nenhuma
autoridade constitucional deste país tugisse ou mugisse a este propósito);
e, finalmente, a "facilidade" com que vemos juizes aceitarem trabalhar
sob regimes políticos pouco respeitadores dos grandes princípios liberais.
Uma das apostas necessárias para fazer evoluir num melhor sentido
estes comportamentos e atitudes reside certamente na formação. Por
insuficiência de conhecimento, não o podemos afirmar, mas admitimos
que o unitarismo da formação dos nossos cursos universitários de Direito
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possa ter alguma responsabilidade neste "espírito de corpo" e que uma
formação inicial já especializada em tais ou tais ramos ou profissões do
"sector" viesse a ter efeitos positivos - sem prejuízo de necessária
"cultura jurídica" comum.
Por outro lado, de bom grado subscreveríamos um apelo que, do povo
se levantasse, dirigido à consciência cívica, ao profissionalismo e ao
humanismo dos melhores e mais dinâmicos vectores das várias
profissões jurídicas, para um esforço de auto-critica e regeneração
profissional, combatendo os aspectos mais nefastos dos seus
corporativismos e procurando a melhoria qualitativa dos seus respectivos
contributos, em prol de uma reforma, comum, nacional e popular, da
Justiça. Note-se que diz isto quem, simultaneamente, vê com simpatia
os processos de auto-regulação profissional, mas não confunde os
benefícios sociais do profissionalismo com o fechamento e o
exclusivismo de certos corporativismos.
Quanto ao estatuto dos juízes, apenas dois pontos parecem emergir
como mais relevantes e problemáticos. O primeiro refere-se à "autogestão" das suas carreiras (avaliação, colocação, etc.), sendo talvez
desejável um maior uso de procedimentos de sorteio, para a distribuição
dos processos, dentro das categorias de competências especializadas e
de mérito dos magistrados. O segundo é mais complicado e fundo: tem
a ver com a responsabilização pessoal dos erros e prejuízos provocados
pelo juiz, pelo deficiente exercício das suas funções. A
"irresponsabilidade" constitucional dos juízes deve ter limites. Mas, para
além dos efeitos da avaliação profissional, é de admitir algum tipo de
responsabilidade pessoal (financeira? penal?) por negligência grave? São
suficientes e aplicáveis (aplicadas?) as disposições da lei geral sobre
essas e outras faltas (mais graves)?
Não se pode esquecer que a lei comete ao juiz (e ao procurador)
funções cruciais quanto à suspeita, investigação de crimes, privação de
liberdade, etc., que são directamente do foro dos direitos, liberdades e
garantias constitucionalmente protegidos e património dos direitos
humanos fundamentais. A (alguns de entre) eles compete o controlo das
polícias criminais e serviços de informações, com exigências de eficácia,
mas igualmente de respeito por aqueles direitos. Para alguns
observadores, os riscos que os corpos militares constituíam em tempos
para as liberdades públicas, transferem-se agora para os serviços
policiais-informativos, vistos como capazes de engendrarem tenebrosas
conspirações a beneficio sabe-se-lá-de-quem. Para poderem impedir tais
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derivas, os magistrados têm de se crcdibilizar perante o país e de mostrar
que também são dignos e capazes de realizar essa missão.
Finalmente, uma sugestão: reconhecendo a especificidade e a
complexidade crescente da matéria jurídica, que exige saberes
esotéricos, aprofundados e extensos, mas também a necessidade de
compreensão por parte do público em geral, "destinatário" da norma
jurídica e "objecto" da decisão legal e judicial, julgamos necessária a
criação de uma nova profissão, num espaço teórico de fronteira entre
o jurídico, a comunicação e a linguística. Seria o "intérprete" (jurídico),
apto a descodificar a linguagem do discurso legal e a transpô-la em
formulação simples e clara, mas rigorosa, para toda a gente, em especial
para os de mais fracos recursos culturais e literários.
A igualdade e os Direitos
O conceito de Estado de Direito Democrático está indissoluvelmente
ligado à noção de igualdade dos cidadãos perante a lei, perante a
sociedade e face a cada um dos seus concidadãos. Mas quando se fala
de igualdade, esquece-se muitas vezes que esta se refere
fundamentalmente à igualdade jurídica e de dignidade da pessoa,
ignorando as diferenças de origem social, classe, sexo, raça, religião,
etc., mas não incluindo, por exemplo, a igualdade de condições
económicas ou de riqueza, que as utopias socialistas mais radicais vieram
a adoptar. Porém, o problema que aqui nos ocupa é sobretudo o das
armadilhas e efeitos perversos desencadeados por certas leituras e
interpretações do princípio da igualdade.
Uma das dificuldades tem a ver com a universalidade dos direitos,
ou seja, com uma especificação de direitos iguais para todos. O exemplo
do direito do trabalho pode servir para ilustrá-la. Nos finais do Séc. XIX
as relações entre patrões e assalariados industriais eram muitíssimo
desequilibradas, a favor dos primeiros. Daí a legislação protectora dos
trabalhadores e a génese de um ramo próprio do direito do trabalho.
Um século depois, as coisas mudaram muito, para melhor, no sentido
da equidade. Em alguns casos, o princípio de protecção da parte mais
fraca pôde ser instrumentalizado em sentido contrário, agora em favor
do trabalhador protegido por direitos, jurisprudência, advogados,
sindicatos, partidos, agências estatais e opinião pública, face a um
pequeno empresariato muitas vezes pouco e mal formado, sem grande
respaldo de consideração social e apenas apoiado na sua superioridade
económica (quantas vezes ilusória, porque baseada no crédito). Basta
que esta última enfraqueça para que tudo se abata, isto é, surjam os
despedimentos ou os encerramentos de empresas. Aquilo que, realmente,
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o direito do trabalho deveria hoje assegurar era que, para além da
observância de certas condições ou padrões "mínimos" (por vezes
designados pela infeliz expressão "condições decentes" = decent
standards), fossem diferentemente contempladas realidades diferentes
como, por exemplo, a dimensão económica da empresa, a localização
geográfica ou a capacidade profissional dos trabalhadores.
A questão da igualdade, vista como universalidade extensiva dos
direitos, lembra-nos que a célebre máxima de que "quando o forte oprime
o fraco, a lei liberta-o" é, em muitos casos, letra morta perante a efectiva
desigualdade social (expressa não apenas em termos de riqueza, mas
igualmente de relações pessoais, de conhecimento ou até de
entendimento da língua). E foi urna conhecida figura histórica que, há
muito, criticou rudemente as ilusões de um "direito igual para todos",
quando, por força das desigualdades existentes, um direito "justo"
deveria ser, antes, "desigual", em certas formas da sua aplicação, para
repor alguma equidade no conjunto.
Urna segunda dificuldade, óbvia, da aplicação dos direitos refere-se
aos custos e ao financiamento da efectivação de determinadas garantias
constitucionais. Uma coisa é, num documento proclamatório, enunciaremse "direitos-princípios" como valores orientadores da acção social da
colectividade que devem servir como um "farol no horizonte"; outra coisa,
bem diferente, é pegarem-se nessas formulações e utilizaram-se como
"comando jurídico" (como alguns gostam rebarbativamente de acentuar)
para a promulgação de normativos legais que as concretizem
materialmente. Tome-se o exemplo do "direito à habitação": escreve a
actual Constituição da República Portuguesa que "Todos têm direito,
para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada,
em condições de higiene e conforto que reserve a intimidade pessoal e
a privacidade familiar"; e, para assegurar este direito, a CRP fixa ao
Estado a incumbência de realizar um certo número de medidas de
política. Eis uma aspiração social justa que ninguém contestará mas que,
transformada num "direito positivo", nunca estará realizado e que,
com pressões reivindicativas e governos esbanjadores, pode tornar-se
num sorvedouro infindável dos dinheiros públicos.
Falando em termos de análise objectiva, não pode deixar de se
apontar o desequilíbrio existente entre direitos e deveres fundamentais
inscritos na CRP. Nela se enumeram qualquer coisa corno 51 tipos de
direitos dos cidadãos e apenas 1 dever, o da "defesa da Pátria", de resto
inserido fora do contexto, quase no final do documento. (O dever de
votar é qualificado como "dever cívico", talvez para significar que
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nenhuma penalidade existirá pelo seu incumprimento; e nem sequer
pagar impostos é um dever constitucional!) Por outro lado, no Título ÏII
da Parte 1 da CRP, denominado "Direitos e deveres económicos, sociais
e culturais" e onde se definem uma vintena deles, os direitos apontados
são dos cidadãos, mas os deveres são por inteiro do Estado, que deve
cuidar de assegurar aqueles. Numa palavra: não só não há equilíbrio
entre "contribuições e retribuições", como nem sequer se vislumbra um
traço de "contratualidade" na carta fundamental que se propõe reger a
sociedade portuguesa; antes benesses e proveitos, que são explicáveis
pela história dos constituintes de 1975 mas provavelmente pouco
"educativos" para as novas gerações que vão sendo socializadas sob a
égide de tais "garantias".
Os estudiosos contemporâneos dos Direitos Humanos distinguem, em
geral, três "gerações" na evolução destes direitos: a dos direitos civis e
políticos; a dos económicos e sociais; e a dos direitos culturais,
protectores de minorias e de práticas identitárias, bem como os suscitados
pela consciência emergente de novos problemas (relativos à segurança,
à qualidade de vida, à protecção do ambiente natural, etc.).
A "primeira geração" corresponde ao somatório de lutas e de
sucessivas vitórias travadas desde o "Século das Luzes" (com as
Revoluções americana e francesa) até à acção de um Martin Luther
King Jr. e aos combates anti-fascistas e anti-comunistas, em favor do
estabelecimento do Estado de Direito Democrático, e que prosseguirá
naturalmente em todo o lado onde este ainda não vigora (estados
teocráticos, algumas monarquias e vários regimes ditatoriais).
A "segunda geração" - desenvolvida já bem adentro do Séc. XX corresponde, no essencial, aos resultados da acção reformadora da
ideologia social-democrata e da "concorrência" bolchevista, à
consciência das injustiças dos efeitos sociais do capitalismo e até à
vontade de cortar cerce outras tentações nazi-fascistas, tendo conduzido
a formas diversas de "Estado-providência". Tem na base a teoria do
Estado Social (também comum aos totalitarismos citados), a promoção
dos "direitos positivos" ou, segundo outros, das "condições da liberdade",
e actua através do exercício de funções redistribuidoras e, mais
recentemente, de mecanismos de "discriminação positiva". É perante
os custos e os efeitos perversos da aplicação desta segunda geração
de direitos (incluindo algumas ideias de "gratuitidade") que, nas
condições económicas da actualidade, que se discutem e procuram agora
novos caminhos e perspectivas.
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Finalmente, talvez possa dizer-se que a "terceira geração" de direitos

corresponde, em boa medida, à chegada da ideologia "pós-moderna".
É sobre este tópico que desejaria ainda esboçar umas últimas notas
críticas.
Muitas pessoas se bateram para que cessassem as perseguições e
os ostracismos contra minorias ou práticas minoritárias, quer por parte
de poderes instituídos, quer pelas culturas dominantes em certas
sociedades: judeus em países católicos, crentes em estados socialistas,
cristãos em terras muçulmanas, pretos em territórios brancos,
homossexuais em culturas machistas, estrangeiros em pais de
acolhimento, deficientes em contexto social, etc. Felizmente, houve
nestas últimas décadas importantes progressos dos valores modernos
da liberdade e da igualdade nestes domínios. Mas, em alguns casos nomeadamente com os chamados movimentos de gays, lesbian &
trans-sexuals e certas práticas e reivindicações em busca de
acolhimento jurídico, no domínio da família e da sexualidade - tem-se
assistido a uma dinâmica surpreendente, promovida politicamente por
forças da "nova esquerda" com a adesão, mais ou menos envergonhada,
da "velha", e o recuo escandalizado ou resignado dos "conservadores".
Que sentido faz reclamar o reconhecimento jurídico da união de
facto com quase todos os efeitos associados ao casamento? Nenhum!
e até avilta a liberdade dessa união! Desde o momento em que os
"unidos" não sejam menosprezados ou juridicamente prejudicados por
tal facto, não têm que se queixar de não beneficiarem das protecções
legalmente concedidas à família, da forma em que ela existe socialmente
consagrada.
Também nos parece moralmente perigosa a tendência em curso de
reconhecer como equivalente ao casamento a união de homossexuais
(e o direito legal de adopção). Não se trata, é claro, da liberdade de
cada um viver (com discrição e desde que não afecte filhos menores)
o estilo de vida que mais lhe(s) aprouver. Hoje, nos nossos países
ocidentais, já ninguém se incomoda com isso. Mas quem cuida dos
direitos das crianças que são forçadas a viver num quadro de vida que
não escolheram e se põe em dissonância com os valores e as práticas
socialmente dominantes?
Do que verdadeiramente se trata é da legitimidade de afirmar no
domínio público a figura da família (tradicional, nuclear, etc.) como o
modelo normal da vida social elementar (sem deixar de respeitar outras
formas de vida relacional alternativa) ou, como tentam aqueles
movimentos, de relativizar e indiferenciar todos os modelos possíveis
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de vida em comum, com o argumento da "não discriminação" e o apoio
de teses científicas sobre a diversidade cultural. Independentemente do
reconhecimento dessa diversidade (histórica), será ilegítimo urna
sociedade afirmar e reproduzir os seus fundamentais padrões identitários,
ainda que em diálogo com outros e a eventual beneficio da construção
de uma (ainda longínqua) "cultura universal" ou, talvez melhor, de uma
"cultura de inter-culturalidades"?
Noutro plano, mais terra-a-terra: deve a sociedade aceitar banalizar
o seu espaço público, indiferenciando-o dos vários espaços privados
e íntimos existentes? Deve a instância pública e o Direito ser neutro e
indiferente a algum tipo de moralidade pública? Deve, por exemplo,
aceitar a exibição saturante de imagens de violência na 1'V as exibições
de pornografia pública (incluindo os desfiles do gay pride,
manifestamente provocatórios, para além "do bom gosto e do bom
senso"), a circulação livre da droga ou condescender nas tentativas de
manipulação artificial da dignidade humana (uma genética eticamente
incontrolada) só porque há pesquisadores e público interessado? Onde
está então a protecção dos mais frágeis (crianças, etc., para já não
invocar as maiorias)? Eis "questões de sociedade" que, como outras,
não podem ser deixadas ao "livre arbítrio" de cada um, sem uma
pronúncia e um juízo colectivos.
Na nossa opinião, não são aceitáveis inovações e experimentalismos
sociais feitos a partir (ou com a cobertura) da potência pública, que são
muitas vezes concebidos por alguns poucos especialistas iluminados e
respondem às ideosincrasias (e tensões existenciais) dos grupos de
afinidade em que se inserem. As "vanguardas sociais" deveriam talvez
preocupar-se prioritariamente com o completamento de valores da
modernidade, ainda em défice. Por exemplo, lembremo-nos da questão
da identidade pessoal: parece-nos inaceitável que ainda hoje o indivíduo
seja identificado, em termos correntes (no BI, perante a administração,
numa interpelação policial, etc.), com o nome dos progenitores, um
resquício feudal que, desnecessariamente, será sempre penalizador para
o filho de pais incógnitos; ou que seja tão dificil alterar o seu próprio
nome, em idade adulta, sujeitando-se àquele que a família lhe atribuiu
sem se aperceber do efeito social identitário dessa escolha (às vezes
alcunhas, outras, palavras de conotação pejorativa e sempre sem o
consentimento do próprio).
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A igualdade - e a liberdade - são dos valores mais estruturantes da
aventura humana, não somente da nossa modernidade e da nossa
actualidade, mas também aspirações mais antigas e que deverão
prolongar-se no tempo histórico. Mas não são os únicos nem podem
nunca ser tomados com absolutos, antes devendo respeitar e combinarse com outros valores legítimos. Mesmo a vida, que é um valor que
ninguém afirma hoje desprezar, quantas vezes não somos nós levados
a aceitar os limites à sua defesa e protecção! (das insuficiências da
medicina aos actuais riscos rodoviários, passando pela legítima autodefesa ou os efeitos inelutáveis da natureza.) E a procura da felicidade,
que é outro inalienável direito da humanidade - talvez desastradamente
transformada em "fim político" quando deveria porventura ser
reconhecida sobretudo como um desígnio individual ao qual a sociedade
politicamente organizada procurasse "apenas" fornecer o quadro
colectivo mais apropriado—, não tem ela também de se sujeitara uma
verificação de compatibilidade com a felicidade do outro?!
O Direito e a Justiça constituíram conquistas históricas do progresso
social, mas estão longe ainda de satisfazer aos mais nobres anseios da
humanidade, necessitando incessantemente de ser escrutinados e
aperfeiçoados, não apenas pelos seus especialistas mas também por cada
um e pelo conjunto dos cidadãos.
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Jorge Hernández Fonseca

500 Dias de Lula *

O governo brasileiro de Luis Inácio Lula da Silva, já tem ano e meio,
tempo suficiente para fazer una avaliação dos diferentes níveis onde
se desenvolve a experiência política da chamada nova esquerda, que
desde o poder comanda o maior e mais populoso país da América Latina.
A abordagem analítica deste fenómeno, será feita em dois grandes
campos: sua acção interno, e suas realizações externas. Dentro desta
dualidade, abarcadora do plano político-económico, aprofundaremos em
outro aspecto diferente - embora relacionado com os anteriores - o plano
ideológico, neste caso num contexto triplo: brasileiro, latino-americano
e mundial.
Analisaremos primeiro a política interna do país, em cujo contexto
foi eleito como presidente da República Federativa do Brasil o presidente
do maior partido da esquerda da América Latina, o Partido dos
Trabalhadores, PT, e de que maneira tem respondido aos anseios de
justiça social acumulados no gigante sul-americano.
Em segundo lugar, contextualizaremos o momento internacional em
que Lula da Silva é democraticamente eleito como presidente de um
país dominado por uma elite complexa, já comprometida no plano
mundial, e como tem respondido a semelhante repto externamente.
Em terceiro lugar - e já em outro nível, o da arena ideológica veremos como o governo de Lula da Silva se tem inserido na
denominada nova esquerda, e a influência que tem tido na vida política
interna brasileira por um lado, e latino-americana por outro, num
panorama ate agora influenciado quase exclusivamente pela revolução
cubana, inserida no plano mundial, cenário dominado até então pela
desaparição do chamado 'socialismo real'.
No foco interno dividiremos a análise em dois aspectos gerais: o
aspecto económico (macro y micro) e o aspecto social. No aspecto
macro-económico o governo de Lula da Silva tem aplicado uma política
ortodoxa, seguindo as linhas económicas do governo alimerior, de
orientação social-democrata (Fernando H. Cardoso), caracterizado pelo
forte ajuste fiscal, compromisso com o FMI e a Banca internacional
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para pagar suas dívidas; disposição de um ajuste no superávit primário
(recursos excedentes da balança financeira geral do governo) muito
superiores ao decidido pelo governo anterior; responsabilidade fiscal
(adequação entre despesas e receitas) em todos os níveis do governo,
Federal, Estadual (provincial) e Municipal e um controle dos gastos nos
ministérios e secretarias, em todos os níveis.
O ajuste macro-económico afectou, durante todo o primeiro ano de
governo, os gastos na área social, que foram fortemente atingidos com
o ajuste aplicado, ocasionando dois aspectos negativos ao mesmo tempo:
diminuição do poder aquisitivo dos brasileiros, por um lado, e crescimento
negativo da economia, por outro. De maneira que, a hierarquização do
ajuste macro-económico afectou a micro-economia individual e
empresarial, comprometendo o crescimento industrial e diminuindo o
poder aquisitivo da população. Todos são pontos negativos.
Este forte ajuste económico resultou, em compensação, numa
extraordinária melhoria nos indicadores gerais da macroeconomia, tanto
externa como interna, com controle da inflação, revalorização da moeda
brasileira, avaliação positiva do mercado e confiança dos investidores
internacionais, configurando um panorama positivo no médio prazo.
No aspecto social - e continuando no plano interno - o governo Lula
baseou seus esforços iniciais num falido plano de luta contra a fome,
que não conseguiu descolar durante todo o primeiro ano, cm parte pela
incapacidade de seus responsáveis, e em parte pela desorganização das
esferas de atenção social do governo, que lutavam pelos poucos recursos
disponíveis. Foi notório que o ajuste macro-económico tinha sido feito
tirando recursos dos programas sociais tradicionais - segurança pública,
educação e saúde - afectados negativamente neste primeiro ano de
governo.
Todo o panorama interno foi caracterizado adicionalmente pelo
interesse do governo Lula em fazer aprovar no Congresso, duas
importantes (e impopulares) leis, para o que foi necessário estruturar
uma complexa coalizão de seu partido com partidos de centro e de
centro-direita: uma lei que reduziria e limitaria as aposentadorias dos
funcionários públicos (base esquerdista do partido de Lula) e outra lei
que estabeleceria um ajuste fiscal, melhorando (teoricamente) a
exorbitante carga de impostos de que sofre a sociedade brasileira.
Os esforços para a aprovação da lei que diminui as aposentadorias
provocaram um forte desgaste de Lula ante a opinião pública (e ante a
sua base política tradicional), e a aprovação da segunda lei, a reforma
dos tributos, contraditoriamente resultou num impopular aumento de
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impostos sem contrapartidas sociais. Ambos estes aspectos combinados
turbinaram uma crescente baixa da popularidade do presidente Lula ante
seus eleitores, que se somou às afectações descritas nas áreas sociais.
Adicionalmente, no interior do governo - e já durante o segundo ano
de seu mandato - começou uma luta política pelo poder entre os
membros dos partidos coligados (provavelmente uma luta pela sucessão
de Lula) protagonizada por dois grupos bem definidos dentro da equipe
governante, a qual paralisou quase que totalmente a máquina de governo
e sua capacidade de ação social, lastre que anda continua e que se
reflecte na pobre coesão da coligação encabeçada pelo partido
governante no Congresso.
Podemos dizer que, no plano interno, o governo de Lula não tem
honrado as expectativas que fez à sociedade brasileira, não havendo
dado respostas (até agora) às demandas populares tradicionais, razão
pela qual, nos seus discursos recentes, o presidente Lula tem pedido
'paciência' e aposta suas fichas ao crescimento económico que se
programa para este e os anos próximos. Somente o futuro dirá.
No plano externo, em contraste com o panorama interno, o governo
Lula tem ultrapassado com vantagem as melhores expectativas que
haviam formado os seus partidários. Evitando uma política de
enfrentamento ideológico com EUA e Europa, o Brasil tem encabeçado
um movimento de países em desenvolvimento dentro da Organização
Mundial de Comercio, OMC, que reclamam fortemente a aplicação das
normas de liberalização comercial defendidas pelo Primeiro Mundo no
terreno comercial industrial, mas, extrapolando-as ao comércio de
produtos agrícolas, aonde tanto EUA como Europa levam a vias de facto
um contraditório proteccionismo próprio do século XIX.
O Brasil encabeça e promove dois movimentos diferentes neste
sentido: o crescimento do MercoSul, corno centro comercial que iniciaria
um processo perspectivo de união latino-americana, para o qual tem
negociado acordos com o Pacto Andino (que uniria toda a América do
Sul) e ampliando o número de países participantes do Bloco MercoSul
(originalmente eram Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, expandido
agora ao Chile, Bolívia, Peru, Venezuela e México). Tudo um sucesso
em curto espaço de tempo.
Paralelamente, Lula defende a criação, no nível mundial, de outro
Bloco com 20 países também em vias de desenvolvimento - o G20 - no
qual tem conseguido uma integração estratégica com China, Índia,
Egipto, África do Sul e México, para só falar dos mais importantes, que

podena frutificar num grupo de interesses comerciais comuns de países
55

"do Sul", que já começa a materializar-se politicamente, com
compromissos diversos já assinados entre Brasil, índia, África do Sul e
Egipto, à espera da incorporação adicional da China.
As discussões comerciais no interior da ALCA pela sua parte, tem
sido matizadas também pela disputa da liberalização do comércio agrícola
norte-americano, disputa na qual Brasília tem entrado sem os
preconceitos associados à rejeição da ALCA procedentes de Havana
(temia-se que Lula os abraçara), porém defendendo uni ritmo de
discussão que favorece aos países da América Latina ante as pressões
de EUA para impor uma assimetria no comércio regional, que prega a
liberalização total do comércio dos rubros industriais, mas deixando de
fora a agricultura, aspecto que o Brasil considera inadmissível.
Os sucessos do governo Lula no plano internacional, não se
correspondem com os problemas e dívidas que afronta internamente,
pelo que uma avaliação integral de seu governo, agora, é muito dificil
de ser objetivamente realizada de uma maneira Sucinta.
No plano ideológico, existiram, de início, expectativas negativas
quanto à resposta de Lula, uma vez no governo, associando-o à extremaesquerda encabeçada por Fidel Castro, para estruturar um triângulo com
Hugo Chávez. Porém, neste sentido, a historia recente das relaciones
do partido de Lula com Cuba mostravam certas diferenças que agora,
com Lula no poder, se têm aprofundado.
Trata-se da criação pelo partido de Lula, o PT, de um Foro
esquerdista internacional de discussões, o Foro Social Mundial, ou Foro
de Porto Alegre, nos inícios de 2001, que rapidamente foi intentado
capitalizar por Havana, que programou, para sua segunda versão, uma
visita do 'Comandante', oportunamente negada pelo PT em 2002, a qual
ocasionou a quase ruptura entre as organizações esquerdistas pouco
antes das eleições presidenciais brasileiras, disputa que provavelmente
influiu na nova linha política do PT e na conduta ortodoxa que tem
seguido à frente do governo brasileiro, muito longe da linha política da
extrema-esquerda originária de Cuba.
Inteligentemente, as disputas que Lula tem encabeçado na areia
internacional - associando-se à China, por exemplo - têm sido executadas
na área estritamente comercial, sem implicações ideológicas,
defendendo os interesses da economia brasileira (dominada logicamente
pela elite nacional) razão pela qual tem contado com amplo apoio
institucional interno, o que permitiu, inclusive, tomar distâncias dos EUA
em disputas comerciais com pleno apoio de todos os sectores da
sociedade brasileira.
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Paralelamente, Lula encabeça a linha que defende uma chamada
nova esquerda, centrada precisamente no Foro Social Mundial de Porto
Alegre, que concentra os remanescentes dispersos e ecléticos do
fracasso socialista estilo soviético em nível planetário, com um enfoque
mais perto do socialismo europeu (estilo Mitenand, ou Felipe González)
inclusive mais próximo ao socialismo chileno de Ricardo Lagos, que do
"esquema bolivariano" de Hugo Chávez, deixando de lado as
experiências empobrecedoras do 'socialismo real' soviético e
condenando explicitarnente a luta guerrilheira colombiana e a ditadura
vitalícia de Fidel Castro em Cuba.
Lula enfrenta, no segundo semestre do seu segundo ano de mandato,
eleições para as prefeituras em todo o Brasil e espera-se que as mesmas
sejam uma espécie de plebiscito sobre seu governo durante o período,
visando dar os golpes de timão necessários para a eleição presidencial
do 2006, quando aspirará seguramente à reeleição.
No plano ideológico interno, Lula tem concretizado uma coalizão que
inclui os principais partido da esquerda, fora do PT, os quais, salvo
diferenças políticas ocasionais, compartem a visão ideológica do enfoque
implícito na chamada nova esquerda.
O ascenso de Lula da Silva à presidência do governo no Brasil tem
quebrado, além do mais, vários mitos ideológicos da esquerda soviética
e da esquerda radical:
Primeiro, a possibilidade de aceder à presidência do país - e portanto
às rédeas principais do poder político - de um partido da "esquerda
declarada" pela via das urnas e não pela via armada - ou pela via da
'revolução' - como estabelecia "o livrinho leninista".
Segundo, o facto inédito de que um operário simples, como é Lula
da Silva, tenha podido ascender, pelo próprio mérito, na complexa escala
social, dentro de uma sociedade como a brasileira, tradicionalmente
elitista e discriminatória, fazendo uso da democracia real, demonstrativa
do funcionamento de seus mecanismos e instituições, ainda num país
periférico como é o Brasil; quer dizer, a democracia funciona e podese fazer nela o que em nenhum país socialista estilo soviético foi feito:
a promoção social de um operário real às rédeas do poder efetivo.
E terceiro, a constatação do processo evolutivo da esquerda
brasileira, latino-americana e mundial, uma vez à frente do governo,
quando ela conta com dirigentes responsáveis e comprometidos com
os interesses dos seus povos, pagando inclusive com sua própria
popularidade.
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Seguramente, dos resultados da experiência de Lula da Silva na
presidência brasileira, dependerá grandemente o futuro da esquerda nos
países em vias de desenvolvimento.

* Texto publicado em castelhano em Encuentro cii Ia red. Diario independiente
de asuntos cubanos, em 23 de Agosto de 2004, amavelmente cedido e traduzido
para português pelo autor.
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Luis Miguel Sáenz

El futuro es hoy

«La generación más joven constituye un país propio»
Edna St. Vincent Millay
Han transcurrido diez meses desde aqueilas jornadas de marzo de 2004
cri Ias que en mi ciudad, Madrid, vivimos los brutales atentados cometidos
ei 11 de marzo por grupos terroristas isiamistas y que causaron casi
200 muertos, Ia masiva movilización de centenares de miles de mujeres
y hombres que ei 12 de marzo exprcsamos nuestro rechazo ai tenor y
ai fanatismo asesino, ia protesta espontânea de decenas de miles de
personas que ei día 13 exigíamos ia verdad ai gobierno de Aznar y,
finalmente, ias ciecciones generaies que ei 14 de rnarzo pusieron fim a
ocho aflos de gobierno de ia derecha espafioia.
Desde entonces, ei cambio político-institucional producido, abriendo
paso a un gobierno presidido por ei dirigente socialista José Luis
Rodriguez Zapatero (ZP), ha dado frutos positivos en ei terreno que le
es propio, ei de ias ieyes y Ias formas de gobernar.
El 18 de abril, ZP anunció Ia retirada de ias tropas espauioias de Irak.
Después, se han ido sumando otras decisiones:
- creación dei consejo para ia reforma de los medios de comunicación
estataies;
- suspensión de Ia puesta en marcha de los aspectos más
reaccionarios, ciericales y segregacionistas de Ia Lcy Orgânica de
Caiidad de Ia Ensefianza;
- modificación dei Plan Hidrológico;
- aprobación de Ia Ley contra Ia vioiencia de género;
- elevación dei saiario mínimo en dos ocasiones (1);
- creación de ia comisión interministerial para ei estudio sobre Ia
situación de ias víctimas de Ia guerra civil y dei franquismo;
- creación dei Alto comisionado de apoyo a ias víctimas dei
terrorismo;
- reforma de Ia Ley Orgánica dei Poder Judicial para propiciar ei
consenso en ei nombrarnicnto de miembros dei Tribunal supremo;
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- convocatoria de un referéndum sobre Ia ratificación de ia
Constitución Europea, pese a que hay una enorme rnayoría

parlamentada partidaria de hacerlo y legalmente no seria obligado.
Están en trâmite pariamentario o han sido ya anunciados los
proyectos por ei consejo de ministros:
- reforma dei divorcio;
- instauración dei camet de conducir por puntos;
- fim de Ia discrminación que prohibe ei matrimonio entre personas
dei mismo sexo;
- ley dei «buen gobiemo»;
- reformas de Ia Ley de Defensa encaminadas a hacer obligatoria
Ia aprobación por el. Parlamento de Ias intervenciones en operaciones
militares.
Afiadamos a eso ciertos comportamientos, o «talante» si se quiere,
que han tomado cuerpo en iniciativas como Ia convocatoria de Ia
conferencia de presidentes de comunidades autónomas.
Para ei tiempo transcurrrido, no es poco, ni en cantidad ni en caiidad.
Ha habido errores y hay limitacions evidentes, pero para lo que
esperábamos antes de marzo de 2004, es mucho. Alguna de Ias medidas
tiene alcance revolucionario, como ei fim de Ia discriminación de
lesbianas y gays en cuanto a matrimonio; de aprobarse ei proyecto en
marcha, Espafia se equipararia con Holanda y estaria por delante de
Bélgica, los dos únicos países donde se ha eliminado ya esa legislación
homófoba.
La respuesta de Ia Ias organizaciones políticas de izquierda con
reprcsentación ha sido, en general, sensata. No obstante, en ciertos
sectores de ia izquierda más o menos «ideologizada» cunde cierto tipo
de estupor. Para algunos, ei Gobiermo es maravilloso, mucho mejor que
Ia sociedad que tcncmos, y se pasan ei dia oscilando entre ei canto de
salmos de alabanza y los gritos de terror terror ante cualquier error
gubemamental, ante cualquier situación politicamente complicada o ante
cualquier discurso agresivo de Ia derecha, pensando que todo puede
derrumbarse de un momento a otro. Para otros, este Gobiemo ha tenido
Ia desfachatez de ir más a Ia izquicrda de lo que debería, ocupando un
espacio que elios creían de su propiedad, así que se dedican a buscar
con lupa cualquier diferencia que puedan magnificar, cualquier flanco
débil sobre ei que golpear para afirmar su «identidad». Actitudes rnuy
diferentes, pero que, a mi entender, reflejan una similar falta de
comprensión de lo ocurrido y una equivocada desconfianza en ei impulso
social.
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Vivimos un excepcional momento de cambio social progresista,
iniciado, de forma paradójica, durante unos aflos en los que ei Gobiemo
presidido por Aznar se iba más y más hacia Ia derecha. El reciente
cambio político-institucional, que ha sido muy importante pero
consecuencia de otro cambio mucho más radical, que excede los
modestos e inestables cambios en preferencias partidarias, programas,
ideologias, para inscribirse en Ia proffindidad de Ias mutaciones de Ias
mentalidades, Ias referencias culturales y los modos de vivir. Una
mutación deI imaginario social, por tanto, en Ia que Ia juventud ha tenido
un esencial protagonismo y que@ ha dado lugar a una imprcsionante
emergencia de creatividad en todos los ámbitos. Tales son los momentos
históricos en los que Ias palabras de Edna Millay se hacen realidad,
aquclios en Ias que Ia generación más joven se constituye primero como
un país propio, «al margem), incomprendido y despreciado, hasta ei punto
que desde cierta una nostalgia «izquierdista» eran frecuentes Ias quejas
de algunos adultos contra una juventad a Ia que se acusaba de «pasar
de política» mientras que, en realidad, ei subsuelo social estaba en plena
ebuliición. Afortunadamente, ei encanto, pujanza y vitalidad de este
«nuevo pais>) es tan grande que finalmente ha logrado ejercer un «efecto
llamada» sobre miembros de generaciones anteriores.
Los acontecimientos de marzo aportaron a esa revolución cotidiana,
firmemente asentada en valores de solidaridad y libertad, Ia convicción
de que lo que hacemos sirve. De que no somos espectadores impotentes
de un espectáculo montado por los poderosos de Ia política, de Ia
economia, de Ias iglesias. De que ias cosas pueden cambiar si Ias
cambiamos nosotras y nosotros. De que, mira por donde, podemos lograr
que Ias tropas desplazadas a Irak vuelven a casa.
Invirtiendo ei tradicional esquema «vanguardia-masas», que nunca
fue emancipador y que hoy resulta pura y simplemente ridículo, no ha
sido ia acción de los partidos políticos de Ia izquierda ni de ninguna forma
organizada de ésta lo que ha cambiado el clima social, sino que, muy
por cl contrario, ha sido Ia acción social Ia que ha dado lugar a un nuevo
comportamiento político por parte dcl gobierno del Partido Socialista,
un comportamiento que, en cierta medida, excede y desborda Ias
anticuadas y en muchos casos esclerotizadas estructuras de su partido,
poniendo fim, también, al mito de que los gobienios socialdemócratas
están siempre más a ia derecha que Ias «organizaciones de base» dei
partido socialista corre spondiente. Tras Ia lógica falsamente
«revolucionaria» que todo lo explica por Ia traición de unos dirigentes
corruptos a unas «bases» honestas se oculta una concepción elitista y
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seudoreligiosa, que ve en Ia mayoría social una especie de manada de

borregos a Ia espera de buen pastor.
El mérito de José Luis Rodríguez Zapatero es, pura y simplemente,
haber entendido que Ias elecciones no Ias ha ganado cl PSOE o su
equipo de campafia, sino (da gente». Que hay otras izquicrdas con Ias
que debe contar y, sobre todo, que ia ciudadanía deposita en Ia nueva
situación un gran caudal de apoyo y confianza, pero no una adhesión
doctrinaria, un culto ai líder ni un si incondicional. Que sejuzgarán sus
actos, no sus siglas. Eso no es poco, desde luego, muchos otros políticos
profesionales no se habrían dado cuenta de elio. Sin duda, los primeros
pasos dei gobiemo socialista merecen una evaluación muy positiva. No
obstante, desde Ia ciudadanía activa no debernos otorgar un cheque en
blanco. A este Gobiemo, ie apoyaremos cuando avance, le empujaremos
cuando vacile, protestaremos cuando se eche para atrás o tome una
dirección que creamos equivocada. No hay lugar para Ia actitud de quicn,
una vez logrado ei cambio político-institucional, se retira a segundo plano
y se limita a esperar y juzgar aquello que desde cl Estado provenga.
Vigilar a los gobemantes es una de Ias tareas dei activismo social,
pero no ia única ni Ia principal. En tanto que ciudadanas y ciudadanos,
tenemos una responsabilidad propia para cambiar Ia vida. Para lograr
otra común manera de vivir, hacen falta nuevas leyes, pero sobre todo
hace falta que empecemos a vivir de otra manera. Construir y crear
una esfera pública no estatal basada en Ia potencia de Ia cooperación
entre indivíduos y en ei cuestionamiento de Ias lógicas de mando y
dominación. Así se ha preparado ei cambio. Así avanzará cl cambio,
construyendo caminos propios, sin despreciar Ia utilización de los ya
existentes o sus mejoras. Un vicio lema decía «ia rcvolución no se hace:
se organiza». Lo cierto, sin embargo, es que Ia revolución se hace, no
se organiza. Quien lo desce, puede perder su tiempo tratando de
organizar una fritura e imaginaria revolución; pero, allá donde hay
espacios de libertad suficientes para elio, resulta más efectivo y sobre
todo mucho más placentero ernpiear nuestra imaginación en Ia creación
revolucionaria de nuevas y posibies formas de vida, de cooperación y
de cornunicación.
No es fácil mantener ei delicado vínculo entre acción social y
«política oficial». El desafio planteado hoy a Ia ciudadanía activa es...
seguir siendo ciudadanía activa, tanto como indivíduos singulares como
fortaleciendo ei vínculo asociativo sin degenerar cn burocracia, aparato
y j erarquía. Dicho de otra forma: ser ciudadanía autónoma. Autónoma
en dos sentidos: sin cederei protagonismo que nos corresponde a ningún
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gobierno, y por tanto resistiendo cualquier pretensión de disolver o
paralizar los movimientos ciudadanos para que todo se baga desde arriba,
pero también siri caer en Ia tentación extremista -aunque no radical- de
supeditar nuestra creatividad a Ia mera negación de Ia actividad
gubernamental y a Ia búsqueda desesperada de Ia diferencia por Ia
diferencia. La ciudadanía activa debe marcarse sus propias, múltipies
y plurales prioridades, afrontar Ias urgencias, aportar sus propias
soluciones, ponerlas en marcha y exigir, si, a los gobiemos que también
hagan su parte, apoyando cuando baga falta, presionado, criticando o
combatiendo cuando sca preciso.
En general, Ia izquierda da demasiada importancia ai gobiemo como
hcrramicnta dei cambio. Eso ileva a unos a perder toda autonomía una
vez que «gobiernan los suyos». A otros, precisamente en Ia medida que
no se sienten identificados con ei gobierno de turno, les lleva,
paradójicamente, a minusvalorar o despreciar lo que sí se puede hacer
desde el gobierno. Estos últimos creen que si no es «su gobierno» nada
de lo que baga tiene utilidad social. Incluso algunos creen que cuanto
más bacia Ia izquicrda se situe Ia acción de un gobierno, más dificil se
hace propagar Ias doctrinas de Ia «verdadera izquierda».
Por ei contrario, una izquierda más libertaria, menos preocupada por
ei hacer Poder y mucho más interesada en poder Hacer, está en
mejores condiciones para valorar de forma equilibrada Ia influencia que
Ias condiciones legales e institucionales pueden ilegar a tener de cara a
facilitar o estorbar Ia acción cotidiana por cambiar en común Ia vida,
evitando así caer en posturas tan desastrosas y destructoras como Ias
de que quienes esperan que todo nos lo den hecho desde ei Estado o,
por ei contrario, consideran indiferente lo que desde él se nos baga.
El cambio político producido en Espafia facilita Ia tarea. Estamos en
condiciones mucho mejores que durante ei período Aznar. En primer
lugar, por Ias repercusiones directas de Ias leyes, en Ia medida que
contribuyen a mejorar Ia vida de muchas personas de carne y hueso
(de lesbianas y gays, de Ias mujeres maltratadas, de Ias personas
perceptoras dei salario mínimo, de los jóvenes en Ias escudas...), pero
también porque ahora podemos dedicar más tiempo a construir y menos
a defendemos. Cuando haya que presionar ai gobiemo socialista u
oponerse a él, hagámoslo, pero entendiendo que nuestra tarea no es
buscar debajo de Ias piedras para encontrar una diferencia con él o para
extremarla, sino un csfuerzo cooperativo de creación social, siri
dependencias.
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Las condiciones siguen siendo favorables. Una parte de Ia izquierda
comienza a hablar de que hay una «desmovilización». No por casualidad
suelen ser Ias misma personas que rnuy poco antes dei 14 de marzo
decían que Ia inmensa rnovilización contra Ia guerra rio había dejado
apenás frutos, porque Ia gente que había ido a manifestarse seguia «sin
interesarse» por Ia política. De forma despectiva, algunos empezaban
a teorizar que Ias movilizaciones antiguena se habían basado en
«sentimientos», no en «pensamicntos». Afortunadamente, lo que nos
movió a miliones de personas fueron lo que mi querido amigo Ángel
Rodríguez Kauth denomina «sentipensamientos».
De ia misma forma, ahora hay sectores de Ia izquierda que expresan
su preocupación y cierta decepción porque cuando se convocan
manifestaciones en contra de Ia ocupación de Irak Ia participación en
ellas es muy escasa. Así que vuelven a pensar en un «retroceso social».
Pero Ia realidad es mucho más compleja que todo eso. Lo que ocurre
es que, excepción hecha de cierto activismo social más tenaz, lo que
incita a Ia mayoría de Ias personas a participar en una movilización no
es Ia mera expresión de una idea, sino ei convencimiento de que con
esa acción pueden cambiai-se Ias cosas, lo que es bastante razonable.
Las movilizaciones contra Ia guerra convocaron a tantas personas porque,
efectivamente, Ias Ilevaba ei ánimo de impediria o pararia, y porque eran
conscientes de que podían influir sobre Ia política dei gobierno de su
pais, lo que no lograron de inmcdiato pero si a través de un cambio dei
signo dei Gobierno en Ia primera oportunidad que para elio tuvieron.
Ahora, con Ia tarea cumplida de traer Ias tropas a casa, siguen
arraigados los mismos valores pacifistas, pero ya no ven que
manifestándose en Espafia puedan influir realmente sobre Ia
Administración Bush, y menos aún cuando son convocadas con lemas
y manifiestos que sólo expresan ias opiniones particulares de ciertos
sectores políticos. En ello hay cierta inteligencia social. Lo que unia a
Ia inmensa mayoría era un scntimicnto muy scncillo: «no a Ia guerra,
nuestras tropas a casa». Ahora no hay nada que cri Espafia una con
esa fuerza en lo que se refiere a Ia guerra de Irak. Entre los activistas
antiguerra hay valoraciones políticas diferentes, más allá dcl común
rechazo a Ia ocupación. Si hemos podido coincidir en algunas
manifestaciones más, una vez retiradas Ias tropas espafiolas, hay que
reconocer que ha sido porque se ha hecho lo que cri Espafia se llama
«encaje de bolillos» para Ilegar a unos manifiestos que a nadie gustaban
pero que todos podíamos llegar a admitir.
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La obligación dei activismo social más organizado no es quejarse de
«la gente», sino buscar nuevas iniciativas, nuevas formas de acción, que
vuelvan a conectar con los valores sociales progresistas y de cambio,
que permitan crear nuevos espacios públicos en los que sigan
desarroliándose y expresándose. La presión social no está obligada a
expresarse necesariamente con continuas movilizaciones en ia calie. Las
manifestacioncs o Ias huelgas, como tambián los procesos ciectorales,
son momentos específicos en los que Ia ciudadanía activa se expresa
de una u otra manera. Pero Ia acción social para cambiar Ias cosas es
una manera continuada de vivir, una acumulación de experiencias
creativas y cooperativas, una pegadogía política horizontal sistemática,
por medio de Ia cual uns aprendemos de otr@s.
El debate abierto en tomo a Ia Constitución Europca pone de relieve
los mismos problemas. Claro que ninguno de los 25 países miembros
de Ia Unón son «como nos gustaría», así que tampoco Ia Unión Europea
puede ser hoy por hoy ia Europa que desearíamos. Pero tomar ei texto
de ia Constitución, dar una larga lista de todo lo que no es cómo
querríamos, para de ahí deducir que hay que rechazar su ratificación,
parece más Ia acción de un profesor corrigiendo un examen que ia
actividad de quienes queremos transformar Ia reaiidad.
A mí entender Ia pregunta adecuada no es «1a Europa que disefia
esta Constitución es aqueila cn ia que me gustaría vivir?», sino esta otra:
«,Con esta Constitución, tendremos más o menos herramientas y puntos
de apoyo para desarroiiar nuestro activismo social dirigido a ampliar ei
autogobierno y ia autonomia individual y social?» «,Nos ayuda o nos
perjudica a ia hora de generar movimientos transnacionaies y dar una
dimensión global a ia acción social?»
Varios de mis amigos se ponen de los nervios y me acusan de
«pragmático» cuando les digo que si no se ratifica ia Constitución
Europca nos quedaremos con e! Tratado de Niza, es decir, mucho peor.
Insisten en preguntarme si esa es Ia Europa que yo quiero. A lo que les
respondo que nunca he esperado que ia Europa que yo quiero me Ia
den los gobiemos, ya scan uno o veinticinco, y que su carece de sentido.
De hecho, ni siquiera hay un modelo de Ia «Europa que yo quieTo», lo
que quiero es que todas y todos podamos ir construyendo esa Europa
desde Ia cooperación, Ia libertad y ia solidaridad, partiendo de lo que
ahí pero cambiándolo, buscando nuevos caminos, inventando, creando.
Así que no veo nada de maio en que, a Ia hora de emitir un voto,
reflexione sobre sus consecuencias.
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Pondré sólo un ejemplo. La Constitución Europea incorpora Ia

posibilidad de que un millón de ciudadanas y ciudadanos de Ia Unión
propongan que se inicia un determinado acto legislativo. Estoy convencido
de que ese derecho puede ser una magnífica herramienta para promover
movimientos transnacionales. Ponemos a juntar firmas es algo que
siempre puede hacerse, pero resulta mucho más fácil, con mucho mayor
alcance social y abre muchas más puertas de coordinación entre
movimientos ciudadanos de países diferentes si Ia iniciativa se sustenta
en un derecho legal. ,Por quê perder esa posibilidad?
Cuando les hago esa pregunta, mis amigos «anti-Constitución» me
contestan diciéndome que eso no va a valer para nada, porque al final
es Ia Comisión quien decide si Ia iniciativa se tramita. Esto último es
verdad, pero de ahí no se deduce que no vaya a valer para nada. Lo
realmente importante es ei movimiento creado. Y si alguna posibilidad
real hay de que Ia iniciativa salga adclante, eso no va a depender tanto
de si le gusta o no a Ia Comisióri, sino de Ia fuerza de Ia presión social.
Y Ia iniciativa legislativa curopca puede ser un precioso punto de apoyo.
No tanto por ser «legislativa» como por ser una iniciativa ciudadana a
escala europea.
Me parece particularmente acertado Toni Negri cuando sefiala que
«La Constituclón Europea permite plantear los problemas sociales
y políticos a escala europea, que es, hoy por hoy, ia única
dimensión posible a partir de ia cual se puede pensar; en realidad,
los problemas importantes, los que afectan ai colectivo. Este
proyecto permitirá, ai menos formalmente, Ia existencia de un marco
general para plantear esas cuestiones cuya escala, desde ei punto
de vista de clase, es ia escala europea» (entrevista de Maria Toiedano

a Toni Negri, http://www.rebelion.org/izquierda/040502tn.htm) . En
realidad, ahí reside Ia clave de Ia postura ante ei proceso de construcción
europea. El discurso basado en Ia idea de que «esta no es nuestra
Europa» es atentista e idealista. Esta es nuestra Europa, aqueila en Ia
que vivimos, y en ella debernos encontrar Ias propensiones y fuerzas
que pueden permitir transfomiarla. Los grandes retos no pueden ser
afrontados desde cl Estado nacional. Pretender que no se dcn pasos
en Ia Unión Europa hasta que no pueda adoptar Ia forma que descemos
es precisamente eso, un piadoso deseo. Sóio haciendo Europa podemos
cambiar Europa.
Por descontado ia Unión Europea comparte los defectos básicos de
toda forma estatal o paraestatal, que en definitiva siempre implican una
tendencia a hacer de Ia política un oficio separado, una especialización.
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Pero tales defcctos no son menores en los estados nacionales; por ei
contrario, en elios están multiplicados por ia enfermedad de Ia ilusión
patriótica y dei «interés nacional».
Somos rnultitud, no totalidad. Tencmos opiniones diversas. Podemos
y debemos exponerlas y defenderias, movilizarnos por elias, sin hacer
de cllo base doctrinaria para una fractura respecto a lo que nos une.
Los acontecimientos de marzo en Espafia fueron expresión de una
elevadísma inteligencia social, una inteligencia «rebosante» respecto a
lajerarquizada e ineficaz organización de ia política institucional y dei
trabajo, y que, por tanto, se ha abierto camino construyendo sus propios
espacios de cooperación y creación. Ahora hay que defender esa
inteligencia, que nos permitió movemos juntos contra ia guerra, por ei
retomo de Ias tropas, juntos para poner fim a un gobierno que ya no
soportábarnos. Defenderia siri uniformizar pensamientos o acciones, pero
también sin pestilentes dogmatismos que saiieron por ia puerta pero
pretenden reintroducirse por Ia ventana disfrazados de «aire nuevo».
Responsables. Responsables de nuestra vida y responsables de
nuestros vínculos con ia vida de los demás. Eso es, ante todo, lo que ha
emergido en marzo, afio 2004, fechas de dolor, fechas de rebelión y
ludidez: responsabilidad. No acatamiento modoso y bienpensante de lo
establecido y de sus regias, sino decisión de ser libres, de no dejar que
nadie decida en nuestro nombre, de ser gobemantes siri ser gobierno,
como indivíduos singulares junto a otros individuos singulares. La tarca
es seguir así. Responsables.
El gobiemo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero tiene sus
propias responsabilidades. La responsabilidad de Zapatero y dei partido
socialista es, ante todo, rcconoccr y fomentar cl vínculo con Ia
ciudadanía, reformar Ias relaciones entre Ias instituciones y Ia caile, saltar
ei foso tras ei que en tantas ocasiones se encierran los políticos
profesionaies mientras que, más allá de él, Ia vida está en plena
ebullición. Eso sólo querrá y sóio podrá hacerio parcialmente, claro está,
ei cambio profundo se construye desde «abajo», en lo cotidiano, no desde
ei Estado ni desde los partidos. Pero es bueno que lo haga. Y si se
aparta de esa vía, habrá que recórdarle quién ie ha iicvado a ia
presidencia dei Gobiemo.
Centenares de miles de personas comprometidas socialmente han
comprendido que los empefios emancipatorios realizados «desde abajo»,
ailá donde lo común alienta, pueden ver multiplicados sus frutos y
facilitados sus esfucrzos si cl signo de Ias instituciones políticas es más
prociive o menos hostil a sus aspiraciones. Votar no lo decide todo, ni
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siquiera decide lo principal, pero ayuda. Si no hay que gastar tantas

energias en defenderse de ataques gubernamentales, más espacio nos
queda para crear e inventar. Tenemos por delante afios apasionantes.
Aqui, en Espafla. Pero también en Ia construcción de una Unión Europea
que ha ampliado sus fronteras ylo hará más aún, convirtiéndose en un
terreno privilegiado de acción política cosmopolita y, claro está, también
de conflicto. Refonrnar Europa, no para aislarla o convertirla en fortaleza,
sino para contribuir a cambiar ei mundo, os, siri duda, un desafio
apasionante, cuya dimensión quizá no comprendamos plenamente poro
que dejaria perplejos a quienes murieron durante Ia primem o Ia segunda
guerra mundial si pudieran verlo.
Lo que aqui se ha dicho es fruto de una particular mezcia de
opiniones y sentimicntos, nada más. La buena política es pedagogia, poro
no pedagogia vertical desde ei «sabio» al «ignorante», sino horizontal,
en red. Como Castoriadis, si algo quiero mostrar es que «só/o el/os [Ia
gente] poseen ia respuesta posible, que sólo el/os pueden
inventaria, que todas Ias posibilidades y capacidades de
organización de Ia sociedad se encuentran en elios mismos». Y eso
no es ciencia, doctrina ni reiigión. Es política, pues si queremos
convencer de ello a otras personas es porque así queremos vivir, libres
y responsables entre personas libres y responsables. Sin más fundamento
absoluto que nuestro propio quererlo. Habló en mi nombre. Nada más.
Y con voces diversas.
* - Luis M. Sáenz é membro do conselho editorial de Iniciativa Socialista
(www.inisoc.org ) e da associação "No Nos Resignamos"
(www.nonosresignamos.net ). Este artigo baseia-se em outro mais curto,
de que são autores Enrique dei Olmo y Luis M. Sáenz, que foi publicado
no livro Pázsalo. Multitud en Rebelión (Madrid, Ed. Fundamentos, Maio
2004).
NOTA:
1 En concreto, ei salario mínimo a 1 de enero de 2005 es un 11,4% superior al
vigente ei 30 de junio de 2004, cuando ei incremento dei Índice de precios
para todo ei afio 2004 se ha situado alrededor dei 3,3%. Téngase en cuenta
que entre ei 1 de enero de 1999 y ei i de enero de 2004 ei salario mínimo se
eievó alrededor de un 10,5%... para un aumento dei coste de Ia vida cri torno
ai 16,5%
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Peter Dreier

Why Bush won. What to do next:
Analysis of the 2004 election

Got the post-election blues? Get over it.

The results from thc November 2 election are mostly painful, but there
are silver linings and lessons to be Iearned for the future. The Bush
and Republican victorics were due mostly to how well the GOP and its
allies mobilized the white, conservativc, evangelical base comparcd with
how well thcir liberal counterparts (unions, MoveOn.Org , environmental
groups, women's rights organizations, civil rights groups, community
groups like ACORN, and coalitions such as Americans Coming Togethcr,
and America Votes) did in mobilizing the Democratic base.
In addition, thc Bush forces did a bettcrjob of framing the agenda
so that its issues the war on terrorism, opposition to abortion, and
opposition to gay marriage - dorninated the public debate rather than
the economy, health care, the cnvironment, and the failure of the
Arnerican occupation in Iraq. There is no reason for the Dcmocrats to
concede the Bible or the flag to the Republicans, but the Kerry campaign
allowed Bush to appcar to have a monopoly on "moral values" and
patriotism.
The overwhelming victories of ballot measures in Florida and Nevada
to raise thc minimum wage, and the successes ofDemocratic candidates
for governor, Senator, and Congrcssperson in states and districts that
also went for George Bush, suggest that Bush's win was a victory of
personality more than program, ofinfrastructurc more than issues. This
was no mandate.
Imrnediately after the cicction results were known, pundits and
colurnnists started warning that Democrats will have to "move to the
center," and comprormsc on "moral values" issues like abortion and gay
rights, to win the White House and Congress in the future. But before
Democrats start spending millions of dollars on polls and focus groups
to rethink the party's policy agenda, they should ask themselves some
basic questions: Did thcy lose because of thc message, or because of
A IDEIA 61 2005
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the messenger? How did the Republicans manage to drown out the
Democrats' message? Can Democrats win with a similar policy agenda,
but with a better messenger, clearer vision, and a stronger organizational
infrastructure?
Keny probabiy should have known he was trouble when the star
pitcher on his favorite team, the Boston Red Sox, endorsed Bush. At
the end of an interview on "Good Morning Amcrica" thc day after the
Sox won the World Series for the first time in 86 years, Curt Schilling,
a born-again Christian, told the interviewer, "Make sure you teu
everybody to vote, and vote Bush next week." The Republican National
Conmiittee quickly distributcd Schilling's statement to its massive e-mail
list.
This was an election in which the candidates - or at ieast how the
voters perccivcd the candidates in terms of character and leadership
- trumped what should have been the defining issues. There is no
evidence that Bush won because more Americans agreed with thc
Republican policy agenda than the Democrats' policy agenda.
Although Bush and Kerry faced off in three debates, the two
campaigns wcrc like ships passing in the night. They were talking past
each other, and each was talking to a different group ofpotential voters.
They both focused their campaigns on 15 "swing" (or "battleground")
states, but thc issues and constituencies they focuscd 011 were very
different. They were battling to mobilize their respective bases. The
Bush forces did a betterjob. When examining the so-called "moderate"
swing voters, however, one finds that they are incrcdibly split on issues
and, if anything, tend to support a liberal over a conservative policy
agenda. Ifthat's the case, why did Bush win? Three factors made the
difference:
The Movement: The Bush campaign had more organizational
resources to reach its base, such as evangelical Christians and gun
owncrs, especially in terms of voter registration and election-day tumout.
They simply out-organized thcir liberal counterparts, despite thc
unprecedented levei ofgrassroots mobilization by unions and their allies.
The Message: The Bush campaign was more effective at setting
the issues agenda in the campaign. The Republicans' strongest issues
(terrorisrn, gay marriage, and abortion) drowned out the Democrats'
strongest issues (the economy, health care, and the occupation oflraq).
The Messenger: Bush proved to be a more effectivc advocate for
his agenda than Kerry was for bis. Bush voters were more enthusiastic
"for" their candidate than Kerry voters were for theirs. Voters with very
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strong feelings against gay marriage and terrorism supported Bush.
Voters with very strong feelings 011 the economy, health care, and Iraq
voted for Kerry. Swing voters - those who had cross-cutting views
(for example, who were upset about the economy but also worried about
terrorism) but no single over-riding issue - may have voted for the
"default" candidate who showed the strongest character and ieadership
qualities. According to exit polis, that candidate was George Bush.
Mobilizing constituencies: the armies of the right and left

On Novembcr 2, about 116 miliion Americans went to the polis. Bush
bcat Kcrry by 3.5 million votes, a 51%-48% margin. But, as Wall Street
Journal editor Albert Hunt observed, "It was a GOP sweep, but it also
was the narrowest win for a sitting president since Woodrow Wilson in
1916." This was hardly a landslide victory. Bush won by slight margins
in many battieground districts, but those handful of votes proved thc
difference between victory and defeat. Accusations ofballot tampering,
miscounting of votes, and long lines at poiling places that discouragcd
some voters (especially in Ohio, whcre it rained on election day),
particularly in Democrat-leaning districts, may have dampened the Kcrry
vote, but it is uniikely that they inade the critical difference in the clection
outcome.
Fifty-nine percent of eligibie voters went to the polis. This is the
highest overali turnout since 1968 (although still dramatically lower than
turnout in other democracies). The 59% who voted are not
representative of ali cligible voters. Thc non-voters are more likely to
be young, poor, and minority - groups that are most likely to vote
Dernocratic. These are the Americans that need activist government
the most, and the ones who are most alienated from thc political system.
Turnout increased among ali significant demographic groups. The
Keny campaign and its allied 527 groups (Americans Coming Togcther
and others) did an impressive job at voter registration and turnout,
especially in swing states - better than liberal/labor groups have done
in decades. They invested heavily in new technology, did an excclicnt
job oftargeting likely Keriy voters, and had an unprecedented level of
street-levei coordination among volunteers and staffcrs. But, they were
out-gunned by the Bush forces in the "ground gamc." The election
reflected the influence ofbig money and organizational resources, as
well as the nation's class, race and gender divisions.
Income was an important factor in how Americans voted. Voters
with incomes under $15,000 (8% ofthe total) went 63% for Kerry; while
among those with incomes between $15,000-$30,000 (15% ofthe total)
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57% voted for Keny. Ovcrall, voters with family incomes bclow $50,000
(45% ofthe total tumout) voted for Kerry 55-45%. Voters with family
incomes over $50,000 (55% of the total turnout) voted for Bush, 56-

43%. Even more dramatically, voters with family incornes under
$ 100,000 (82% ofturnout) gave Kerry a slight edge, 50-49%, while
voters over $100,000 (18% ofthe total) gave Bush a much larger edge,
58-41%. Indeed, an analysis by Phillip Klinkner, a political scicntist at
Hamilton Coliege, indicates that Bush made his most significant gains
over 2000 among voters with incomes over $50,000 and particularly
those over $ 100,000.
Men favored Bush by a 55% to 44% margin. Women favored Kerry
by a 51% to 48% margin. But when race is factored in, thc election
results are even more polarized. Sixty-two percent ofwhite men (36%
of the total vote) and 55% of white women (41% of the total vote)
favored Bush. Comparcd with the 2000 election, Bush gained two points
among white men, but six points among white wornen, a significant
improvernent.
In contrast, 67% of minority mcn (10% ofthe total vote) and 75%
of minority women (12% of the total vote) favorcd Kerry. More
specifically 88% ofAfrican Arnerican, who reprcsented 11% ofthe
voters, sided with Kerry. Hispanics favored Kerry over Bush by a 53%
to 44% margin. Ifyou add the 2% who voted for Nader, the Hispanics'
liberal margin is even bigger.
These figures show that Bush's core constituencies gave him wider
margins than Kerry's core constituencies. This was due in part to the
Bush campaigns more effective outreach and mobilization efforts and
in part to the reality that Bush's supporters were more enthusiastic about
their candidate and Keny's supporters. Compare, for example, the votes
ofBush's key constituencies, evangelical Christians and gun owners,
to Kerry's major base, African Americans and union members.
Exit polls reveal that whitc evangelicals and born-again Chnstians
accounted for 23% ofthe total vote, and that 78% ofthem voted for
Bush. Among evangelicais who attend church at least weekly (8% of
the total vote), 96% voted for Bush. This is an incredibly large and stable
captivc audience for the Republicans. In addition, gun owncrs, 41% of
the those who went to the polis, gave Bush 63% oftheir votes. Both
the Christian Right and the National Rifle Association have spent decades
educating, agitating, and rnobilizing their constituencies. The Bush
campaign devoted much of its campaign warchest to reaching these
voters and making sure they showed up at the polis on election day.
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But while Bush did very well among these voters, his support also
increased among less reiigious (or at least iess church-going) voters,
according to an analysis by Emory University political scientist Alan
Abramowitz. Among voters who attend services at least every wcck,
support for Bush rose by 1 percent, from 63 percent in 2000 to 64
percent ii 2004. Among voters who attend services a few times a month,
his support rose by 4 points, from 46 percent to 50 percent. Bush did
poorly among those who never attend religious scrvices, but bis support
nevertheless increased by 4 points, from 32 percent to 36 percent.
Kerry's 88% to 11% margin among African Americans was oniy
slightly Iess than AI Gore's 90% to 9% margin four years ago. Cleariy
black voters remain Ioyai Democrats, and biack turnout increascd ovcr
four years ago, helping Keny win Pcimsyivania and other battleground
states.. But overali Iow turnout rates continue to make biacks, who
comprised 11% of ali voters this year, a Iess significant political force
than they couid be.
Union members represented 14% of ali votes on November 2, whiie
union households reprcscnted 24% of ali voters. Union members gave
Keny 61% oftheir votes, while union households favored Keny with
59% oftheir votes. (In the battleground states, where unions focused
their turnout efforts, thcy did even better. In Ohio, for example, union
rnembers favored Kerry by a 67% to 31% margin). While union
mernbcrs were overwhelrningly pro-Kcny, evangelicais and gun owners
were even more overwhelmingly pro-Bush.
Let's remember that the Right lias been eultivating its evangelical
base for many years. It didn't happcn ovcmight, as a reading ofRaiph
Reed's 1994 book, Politically Incorrect: The Emerging Faith Factor in
American Politics, shows. Reed, former director of the Christian
Coalition, recounts how bis movement built itself up from scratch,
utilizing the network of conservative pastors and churches, providing
sermons, voter guides, get-out-the-vote training, and other resources to
create a powerful organizational infrastructure. Separate, but overlapping
with thc reiigious right, the Nationai Rifle Association and the gun Iobby
also used its huge warchest and organizational resources to mobilize its
members and their families.
Morcover, the religious right and thc gun lobby isn'tjust an electionday operation. This is an ongoing movement that provides people with
social, psychological, and political sustenance on a regular basis. Bush's
political director, Karl Rove, did an incrediblejob building on this carlier
work, and did so under thc radar screen ofrnost reporters and pundits.
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The union difference

When voters' loyalties were divided between their economic interests
and other concerns, however, union membership was a crucial
determinant of their votes. For example, gim owners favored Bush by
a 63-36% margin, but union rnembers who own guns supported Keny
55-43%, according to an AFL-CIO survey. Bush carried ali weekly
church-goers by a 61-39% margin, but Kerry won among union
members who attcnd church weckly by a 55-43% margin. Bush won
among white men by 62-37% margin, but Kerry carried white men in
unions by a 59-38% margin. Bush won among white women by 5544% but Keny won among white women in unions by a 67-32% margin.
What accounts for these differences?

Liberais and progressives currently lack the sarne kind of
organizational infrastructure to compete on an equal footing with the
religious right, the gun lobby, and their aliies. Union members are more
iikeiy to vote, more likely to vote for Democrats, and more likely to
volunteer for campaigns (phone banking, door-knocking) than people with
similar demographic and job characteristics who are not union members.
For Democrats, the problem is that there are simply not enough union
members. The labor movement, Democrats' strongest organizational ally
in terms ofmoney and members, is not the organizational powerhouse
it once was.
This year, in particular, the labor movement poured enormous
resources (money, staff, members) into the election. They worked in
coalition with comrnunity groups like ACORN, environmental, women's
rights, consumer, and civil rights groups. But there were sirnply too few
union mernbers to overcome the Bush forces' edge. The iong-term
decline in union rnembership is perhaps the most important factor in
explaining the gap between how well the Kerry and Bush forces did in
rnobilizing their respective bases. Union members - 35% iii the 1950s,
25% in the 1970s - is down to 11% today. Had union membership been
at its 1970s leveis, Kerry would have won by a landsiide.
The new levei of energy and strategic thinking within the labor
movement is heartening. The current generation ofunion leaders like
Andy Stern, Maria Plena Durazo, Miguei Contrcras, Bruce Raynor, and
John Wilhelrn is focused on organizing and coaiition-building. Thanks to
thesc cfforts, a growing number of clergy (iinked through the National
Interfaith Comrnittee for Worker Justice) have become iabor's strong
allies, helping to connect the struggies ofthe working poor to the Biblical
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tradition ofpropheticjustice. Thousands of young coliege students are
fiocking to the labor movement to become organizers and researchers.
Unions are forging new ties with environmentai groups, housing activists,
and immigrant rights' coalitions.
There's no quick fix to the decline ofunion membership. Surveys
consistently show that most workers wouid like a union voice at work,
but federal labor laws are so tilted toward management that it is almost
impossibie to win an NLRB election. Businesses consistentiy firo and
harass workcrs illegaliy for union activity without serious sanctions. We
won't see a significant increase in union membership without reform
of federal labor laws. Keny pledged to support labor law rcform, but
we're not going to get such reform out ofthis President and Congress.
In fact, Bush has already indicated his commitment to weaken federal
labor laws, through his appointments to the NLRB and curtailing socailed "neutrality" agreements bctween unions and companies, which
unions have used to circumvent a hostile NLRB to win organizing
victories. Despite a hostile White House and Congress, it is important
to start laying thc groundwork for future labor reform.
However, time, and dcmographics, are on the liberals' side. Young
peopie showed high leveis of intensity and enthusiasm this year, helped
by groups such as Rock the Vote and pro-Kerry rock concert tours in
swing states by Bruce Springsteen, the Foo Fighters, Mi DiFranco, and
others. Voter turnout among Americans under 30, though modest
compared with othcr age groups, increased from 42.3% iii 2000 to 51.6%
this year. The youth vote is trending toward Democrats. 1112000,47.6%
of 18 to 29 ycars olds voted for Gore, another 4.7% for Nader, and
46.2% for Bush. This year, Keny captured 55% percent ofthe youth
vote and Nadcr got another 1%, while Bush's support feli to 44%. Also,
huge numbers ofcollege students did voiunteer work in various (mostly
Democratic) campaigns. As their voter participation increases, this
generation will change the political calculations. In particular, they are
more tolerant and less susceptible to right-wing appeais around gaybashing and opposition to abortion.
In addition, the inevitablc increase in Hispanic voting - as
imrnigrants and their chiidren become citizens, register, and vote will
bring more Dcmocrats into the fold. The Hispanic population is not
monolithic on economic, foreign policy or cultural issues (inciuding gay
rights and abortion), and Bush captured more Hispanic votes this year
than he did four years ago. But the Hispanic vote is still a predominantly
Democratic constituency and a key recruiting ground for union organizing
efforts among iow-wage workers.
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The issues: was the election a mandate?

Two days afier the election, Bush said, "The people made it clear
what they wanted," and claimed that the outcome gave him a mandate.
The mainstream media once again towed the White House une. In a
front page story a day after the election, headlined "President Seems
Poised to Ciaim a New Mandate," the New York Times wrote that Bush
"can claim that an apparently insurmountable lead in the popular vote
vindicated his policies, his persistence, his personal qualities and his
political strategy." U.S. News & World Report called Bush the "man
with the mandate." The Wall Street Journai headlined its editorial, "The
Bush Mandate."
But the exit polis make it clear that this isn't frue. There is no majority
mandate for any ofthe issues Bush identified as bis priorities, such as
privatization of Social Security, further regressive tax cuts for the wealthy,
or imposing limits on lawsuits against corporations and medical
malpractice, rnuch less overturning Roe v. Wade and banning gay
marriage through a Constitutional amendment.
The proportion ofAmericans who define themsclvcs as "liberais"
has been dcclining for several decades. But this does not mean that
Americans do not share most "liberal" values. For example, fewer
women cali themselvcs "feminists" now than did 20 ycars ago, but more
women agree with once-controvcrsial "feminist" ideas like equal pay
for equal work or a women's right to choose. Likewise, more Amcricans
today than 20 years ago believe that government should protect the
enviroriment, consumers, and workers froin unhealthy workplaces and
other dangers. Most Amencans now think that the federal governmcnt
should heip guarantee heaith insurance for everyone.
Ideas that were once outside the mainstream and now so taken-forgranted that many people who cali themselves "moderates," or
"conservatives," agrce with them. (Remember: more than 20% of
evangelicais voted for Kerry). This is progress.
Some issues, however, are still very polarizing, and can be used by
politicians to "wedge" their way to victory. The exit polis from November
2 are clear. Bush effectivcly made thc election a referendum on gay
marriage and terrorism. Kerry tried to focus on the economy, health
care, and the war in lraq. The Bush campaign, hclped by the mainstream
media, did a betterjob of setting and dominating the issue agenda. But,
as the exit polis reveal, the public is hardly in sync with Bush's broader
agenda.
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- 49% of the voters on November 2 said they are "angry" or
"dissatisfied" with Bush, whilc 48% are "satisfied" or "enthusiastic"
with Bush. This is an incredible low levei of support for an incurnbent
President, especiaily in the middle of a war.
- 70% of voters are "very concerned" about the availability and
cost ofhealth care and another 23% are "somewhat concerned."
- 54% percent of voters think that Bush pays more attention to
large corporations than to "ordinary Arnericans."
- 52% of voters think the cconomy is either "not so good" or "pool"
compared with 47% ofvoters who think the econorny is "exccllent"
(only 4% do) or "good."
- 43% ofvoters think thcjob situation in their arca is worse than
it was four years ago, comparcd with 23% who think it is bctter.
(34% think it is the sarne).
- 53% of voters think the war in Iraq is doing "somcwhat" or
"very" badly and 46% ofvoters "somewhat" or "strongly" disapprove
ofthe US dccision to go to war with Iraq. But...
- 55% ofvotcrs thirik that the war in Iraq is part of the war on
terrorism.
Evcn on what the media have been labeling "moral values" (by
which they really mean opposition to gay marriage and to abortion),
Tuesday's voters are far from monolithic.
- 55% ofvoters think that abortion should be legal miali cases (21%)
or most cases (34%). In othcr words, a pro-choice rnajority.
- 60% ofvoters believe that gay and lesbian coupies should either
be allowed to iegally marry (25%) or form civil unions but not many
(35%). Only 37% opposc any legal recognition of gay/lesbian
rclationships.
Arnerica is in the midst of a significant demographic and cultural shift.
Americans are incrcasingly accepting ofhornosexuals. Out-of-the-closet
gays and lesbians have been elected to Congress and are prominent in
the entertainment industry, business, joumalism, and the clergy. Many
big cities and suburbs have openly gay schoolteachers. TV sit-corns have
openly gay characters. The New York Times and other daily papers
now include sarne-sex wedding atmouncements. In 20 years - when
today's younger voters reach middle-age -- this topic will no longer be
controversial. No presidential candidate will be abie to create a "wedge"
issue about gay rnan'iage.
The candidates and the campaigns

Kerry, a much-decorated VietNarn vet, ran as an economic rnoderate
(he barely rnentioned the poor during the entire campaign), a foreign
policy moderate (arguing he'd win the war on terrorisrn and the war in
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Iraq by cai oling our allies and the UN to play a larger role), and a social
liberal (supportive of stronger environmental laws, a women's right to
choose and gay civil unions, though not gay marriage). Nevertheless,
Karl Rove was successful in portraying Kerry as a flip-flopping ultraliberal with a controversial military record. Plus, Kerry's patrician
demeanor didn't make him the best salesman for the Democrat's
strongest issues - Bush's crony capitalism, tax Cuts for the rich, jobs,
the economy and health care.
The major media made it easy for Rove to sct the agenda. Over
the past several years, the mainstream media played into Bush's hands,
often unwittingly, by repeating lies and distortions that originated with
the White House and its allies. These messages reflected thc dose fies
between the Bush White House and right-wing media, including talk
radio shows, Fox News, Sinclair broadcasting, the Washington Times,
the New York Post, the Weekly Standard, and cons ervative syndicated
columnists. This creatcd the "echo chamber" effect that eventually
pushed these mcssages into the mainstream media.
For example, the rnisleading notion that Kcrry was the "most liberal"
Senator and "more liberal than Ted Kennedy" (which, based on National
Journal rankings, was true only for 2003, when Kerry missed many
votes while campaigning) began with the right-wing media and eventually
became a topic of debate and controversy within the mainstream media.
Similarly, the assault on Kerry's military record in VietNam, and bis
later anti-war activities, started with the right-wing news outlets, repeating
the accusations of Swift Boat Veterans for Truth (SBVT) and similar
groups dose to the Bush campaign. Although the SBVT only spent about
$500,000 to broadcast its TV ad attacking Keny's war record, it received
tens ofmillions of dollars in free publicity, first in the right-wing media
and then in the mainstream media. This "echo chamber" effect helped
cast doubt about Kerry despite the fact that in-depth stories in severa]
papers challenged the credibility of the SBVT's allegations. This allowed
SBVT to dominate the news, turning Kerry's war record into a liability
rather than an advantage.
The New York Times and other mainstream media repeated the Bush
administration's fabrications about weapons ofmass destruction and the
alleged Osama-Saddam connection. The media utilized sources with
questionable credibility who helped Bush tie the unpopular war in Iraq
to the more popular war against terrorism. Last May, in a rare act of
eating crow, the Times apologized for its reliance on these sources and
for failing to chalienge the Bush administration's claims. The Times
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acknowledged that "it looks as ifwe, along with the administration, were
taken in" and that the paper, like the Bush administration, "sometimes
feli for misinformation" from Ahmad Chalabi and other Iraqi exiles.
The mainstream media gave Rove a free hand at setting the agenda
around gay marriage, even making Keny's reference to Maiy Cheney's
lesbianism in the iast debate a controvcrsy out ofnowhere.
The Kerry campaign and the Democrats had no comparable echo
chamber. For example, the New York Times' expose ofthe dose ties
between the Bush campaign and SBVT, and the widespread distortions
in the SBVT attacks on Kerry, did little to repair the damage already
done to the Keny campaign. For onc thing, thc mainstrcam media
outside the two coasts did not report the Times' expose. It did not "echo"
through the radio taik show circuit. Liberais have no counterweight to
the closc-knit right-wing web ofthink tanks, talk shows, and columnists.
The Bush cainpaign was able to portray itself as having aimost a
monopoly on "moral values." The right wing's version of morality was
obsessed almost entirely with sex —abortion (including stem ccli
research) and gay rights. Kerry was unable to promote the Democrats'
own version ofmorality, to present his own policy ideas in Biblical and
moral terms: That it is irnrnorai for farnilies for suffer without health
insurance. That it is immorai for people who work fuil-time, year-round
to live in poverty, in the wealthiest nation on earth. That it is irnmoral to
give a tax cut to the richest CEO's in the country whilc our rnillions of
kids go to underfunded schools and thousands of our soldiers in Iraq
lack basic necessities to protect themselves from death and injury. That
is it is immoral to allow corporate greed to endanger public health and
destroy environment for future gcncrations.
The voters who think that "moral valucs" were the most irnportant
issue in the campaign (22% of ali voters) voted 80% for Bush. The
voters who think that "terrorism" was the most important issue in the
campaign (19% of all voters) voted 86% for Bush. The voters who
thought that taxes, education, Iraq, the economy and health care were
the most important issues voted for Kerry, but (except for health care,
8% ofall voters, 80% ofwhom voted for Kerry) not by thc sarne wide
margins.
Even many ofKerry's supporters, however, question his ieadership
qualities. In many ways, Bush was a better candidate than Kerry, at
least in terrns of their respective abilities to connect with their core
constituencies and with swing voters. Kerry's base was sirnply less
enthusiastic about their nominee than Bush's base was enthusiastic about
79

thcir candidate. Amorig the 69% ofvoters who were enthusiastic "for"
thcir candidate, 59% voted for Bush. Ofthc 25% ofvoters who mainly
voted "against" a candidate, 70% voted for Kerry. Bush inspired his
voters; Kerry voters were more likely to be voting "against" Bush than
"for" Kerry.
Keny voters were more likely to think that "he cares about people
like me," "he is intclligent" and "he will bring about needed changc."
Bush votcrs were more likely to think that Bush was a "strong leader,"
"is honest and trustworthy," "has clear stands on the issues," and "has
strong religious faith." Under such circumstanccs, it isn't surprising the
evangelicais favored Bush by a much wider margin than union members
favored Kerry.
Silver linings and next steps
The Bush forces were brilliant at encouraging conservative voter
turnout by reaching out to evangelical churches and by putting baliot
initiatives in 11 states opposing gay marriage. The liberal forces had a
parailel strategy, but only in two states. In Florida and Nevada,
progressive and liberal-labor groups sponsored statewide bailot measures
to raise each state's minimum wage by one doilar. In both cases, they
won overwhelmingly. In Florida, by 72-28; inNevada, by 68-32. Florida
voters approved, by a 72% to 28% margin (4.95 million to 1.96 rnillion),
the statewide ballot initiative to raise the state minimum wage by one
doilar an hour, to $6. 1 5/hour (and index it to inflation) - sponsored by
ACORN with a broad coalition ofunions and others liberal groups despite the unitcd opposition (and heavy spending) by the state's big
business conmiunity and Florida Gov. Jeb Bush. This margin was much
higher than the 68,000 vote margin (out of 6.85 million cast) for
Republican Mel Martinez over Democrat Betty Castor for Florida's open
US Senate seat and much larger than Bush's 300,000 vote margin over
Kerry in that state.
Obviously, many Floridians, including many middle class voters (and
ccrtainly some evangelicals), who voted for Bush and Martinez, also
voted to raise the minimum wage. Florida saw a significant increase in
tumout among low-income and working class voters, as well as African
American and Latino voters - thanks to a grassroots votcr registration
and GOTV campaign by the coalition of liberal and progressive groups
- but it wasn't sufficient to beat Bush and Martinez.
Further, voters in othcr states approved important progressive
measures. California voters approvcd a tax on people with annual
incomes of $1 rnillion or more to pay for additional mental health

services.— "about as pure a Robin Hood measure as one can imagine,"
obscrved syndicated coiumnist Neal Peirce. Voters in Cobrado and
Oklahoma approved increased tobacco taxes to health care services.
In Maine and Washington, voters defeated tax cut measures. Cobrado
voters approved a baliot ineasure which set goals for public utilities to
adapt more wind, solar and biomass power.
In other words, many voters (though not a majority) may agree Bush
on abortion, gay rights, and tenorisrn, but most voters (and even more
non-votcrs) do not agree with Bush on his running of the economy, the
widening economic divide, the 36 millionAmericans living bebow the
poverty une (an increasing number of them the working poor), growing
job insecurity, the 45 miblion without health insurance, and his efforts to
dismantie environmental and consumer protections. This should offer
hope for liberais and progressives.
Despite the significant increase in voter turnout among the have-nots,
the overali tumout rate among poor, working class and minority voters
(in Florida, Ohio, and other swing states) was still much lower than it
should and could be, especially when compared to turnout rates among
more affluent voters, including evangelicais (whose churches did a great
job ofrnobilizing voters).
The issue of the "working poor," widening inequality, and the
Walmart-ization ofAmerica is now a mainstream issue. Jronically, wclfare
refoim helped. Pushed offwelfare, folks are now working in the lowwage economy. Liberal and progressive groups need not simply fight
defensive battles whiie Bush promotes his agenda. For example, they
should be laying the groundwork for a national campaign to raise the
federal minimum wage to at least the poverty levei: $9.50lhour (which
transiates into $19,000/year - the official poverty levei). Kerry was too
timid proposing $7/hour. Ifthe minimum wage levei in 1968 had risen
with inflation, it would be $8ihour now. Start offbold; compromise down
the road to $7.50.
Moral vaiues? How about "make work pay." and "no one who works
fuil time should be in poverty"? Let the guy in the White House who
gave the richest Americans a huge tax break try to argue that a nurses
aide with two kids canraise a family on $5.15/hour, $10,300 a year.
Let the Republicans in Congress try to make the case that a worker in
a poultry plant shouldn't be making $19,000 a year.
Members of Congress should be vuinerable to pressure to give
Americans a raise. Let the 435 members ofthe House and the 33 Senate
memh. - especially. the Republicans - who are up for re-election
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in 2006 try to opposc the minimum wage. Business groups wili trot out
their hired-hand economists to argue that raising the minimum wage will
kilisjobs, especially for smalibusincss. But there's plenty ofempirical
evidence that ripple ("muitiplier") effects ofraising thc minimum wage
are positive for jobs and the economy.
The long haul

Political victories are about more than technoiogy and cicction-day
turnout. Thcy are about message and movement. Successes on election
day are a by-product of, not a substitute for, effective grassroots
organizing in between elections. Over lhe past century, thc key turning
points for improving Arnerican society invoived large-scale mobilizations
around a broad egalitarian and moraily uplifting vision ofAmerica, a
progressive patriotism animated by "liberty and justice for ali." In the
Gilded Age, it was agrarian popuiism and urban Progressivism. During
the Depression, it was the upsurge of industrial unionism iinked to
Roosevelt's New Deal. In the 1960's and 1970s, it was the civil rights,
women's rights, and environmentai movements, promoting a vision of
how the nation's prosperily should be shared by ali but not squandered
for future generations. These movements drcw on traditions ofjustice
and morality. Thcy rcdefincd the rights and responsibilities ofcitizens,
govemment, and business.
To those suffering from post-election depression, Rick Pcristcin's
book, Before the Storm, about lhe Goldwater movernent offers some
solace and lessons. Ifyou think Democrats are depressed now, think
about how depressed the Republicans were in 1964 whcn Prcsidcnt
Lyndon Johnson beat Goidwater in a real lands lide and the Democrats
won huge majorities in Congress. (One of Goidwater's volunteers was
a young Arizona attorney namcd William Rehnquist who, in the eariy
1960s, served as a poli watcher assigned to kcep Hispanics and Blacks
from voting). At the time, aimost every pundit in the country wrote the
conservative movement's obituary. Goldwater's right-wing supporters
were viewed as fanatics, out oftouch with mainstream America.
But, the GOP's right wing regrouped. With the help ofconservative
miiiionaires and foundations, they created new organizations,
professorships at universities, and think tanks to help shape the
inteilectual climate and policy agenda. They recruited a new generation
ofcoliege students and funded thcir campus organizations. Thcy crcatcd
a network of right-wing taik radio stations. Thcy idcntificd potential
politicai candidates, cultivated and trained them. They took over the
atrophied apparatus of the Republican Party. They heiped change the
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political agenda. In 1980, they elected Ronald Reagan. In 2000, they
helpcd Bush steal the election. On November 2, they helpcd Bush win
a second term, almost fair and square.
The late social critic and activist Michael Harrington used to say that
progrcssivcs have to be long-distance runners. We're in this for the long
haul. We lost a big battle 011 Tuesday, but we won a few skirrnishes
(the Florida and Nevada minimum wage victories; California's tax on
the very rich to fund mental hcalth services). More importantly, there
is still a war to win - a war of ideas, a war of position, and a war of
organization and strategy.
The next two years will be brutal and painful in terms ofBush's
foreign policy agenda, dornestic agenda, a war on the poor and workers,
and Supreme Court appointments. It is time to take to the streets as
well as the workplaces, living rooms, church basements, union halis, and
neighborhoods. The issues are clear: Bush's mismanaged occupation of
Iraq (and any additional wars Bush might have in mmd), Supreme Court
nominees, further dismantling ofenvironniental, worker, and consumer
protection laws, and attempts to slash the social safety net and Social
Security. There are also proactive campaigns to raise the minimum wage
and to organize workers at WaI-Marts and other corporations.
America today is holding its breath, trying to decide what kind of
socicty it wants to be. Liberal and progressive forces are gaining
morncntum, but still lack the organizational infrastructure needed to
effectively challenge the conservative message and movement. They
have begun to invest in building that infrastructure - think tanks,
grassroots coalitions, technology, recruitment of staif, identifleation and
training of candidates. Some of that investment bore fruit on November
2, but there is more to be done. It is also time to regroup for another
round of voter mobilization, organizing at the local and state leveis, and
preparation for the 2006 Congressional elections, only two years away.
We can try to checkmate thc worst part ofBush's agenda while building
for the 2006 elections, the 2008 elections, and beyond.
This is no time for hopelessness.
Peter Dreier, professor ofpolitics and director of the Urban & Environmental
Policy program at Occidental Coliege, is coauthor of The Next Los Angeles:
The Struggle for a Livable City and Place Matters: Metropolitics for the 2lst
Centurv.
Texto publicado na edição electrónica da revista Dissent, New York, aqui

reproduzido com autorização do editor.
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REGISTO:
No ano de 2004 as contas de administração da revista A Ideia foram as que sinteticamente
se apresentam:
Despesas.-,
Receitas:
Apartado para 2004
18,00 Euros
Saldo de 2003
711,00 Euros
Tipografia (n° 60)
525,00
Subscrições de leitores 528,00
Desp. capa
159,25
Distribuição livrarias
120,80
Envelopes
15,00
Donativos próprios
20,00
Expedição (n° 60)
84,57
Correios
8,35
Despesas bancárias
35,73
Total
845,90 Euros
Total
668,80 Furos
Saldo para 2005
533,90 Euros
-

- Em Abril de 2004 foi lançado o famoso livro de Max Stirner O Único e a Sua Propriedade,
pela Amigona, numa tradução de João Barrento com um posfácio de José Bragança de
Miranda.
- Em Maio do mesmo ano realizou-se um debate na livraria Ler Devagar, em Lisboa, sobre
a franja não partidária do activismo pós-25 de Abril, nos anos 70, com intervenções de
João Freire, Carvalho Ferreira, José Tavares e de uma apreciável assistência.
- O Centro de Estudos Libertários (editor do jornal A Batalha) tem agora a sua sede na
Azinhaga da Alagueza, lote X, cave Esq. em Olivais Velho, próximo da antiga igreja dos
Olivais e da escola secundária Herculano de Carvalho. Fica perto da estação ferroviária/
metro do Oriente. Está aberto aos sábados à tarde. E vai organizar um "Círculo de estudos
Joaquina Dorado e Liberto Sarrau", cujo programa de 2005 inclui, no próximo mês de
Maio: dia 7 - sessão de abertura, com conferência por Antonina Rodrigo sobre os
homenageados; dia 14 - sessão sobre "Anarquismo e Sociologia", com João Freire; e dia
28 - sessão sobre "Cultura e Sociedade, em Portugal e no mundo contemporâneo", com
António Cândido Franco, Manuela Parreira da Silva e Miguel Serras Pereira.
- Uma tragédia natural como a do maremoto do Índico de 26 de Dezembro de 2004 que
vitimou perto de 300 mil pessoas devia exigir uma informação sóbria, que a política se
calasse por um momento e que cada um ajudasse como pudesse.
- Faleceu Manuel Firmo, possivelmente o último dos antigos militantes anarco-sindicalistas
portugueses.
- Resultados das eleições legislativas de 20 de Fevereiro de 2005 em Portugal (menos 2
freguesias e círculos da imigração - valores arredondados):
Eleitores
8 785 mil
Abstencionistas
3 073 mil
PS
2 573 mil
PSD
1 639 mil
432 mil
PCP
415 mil
PP
364 mil
BE
Brancos
104 mil
64 mil
Nulos
Restantes partidos somados
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(100%)
(35%)
(29,3%)
(18,7%)
(4,9%)
(4,7%)
(4,1%)
(1,2%)
(0,7%)
(1,4%)
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