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CIDADANIA DEMOCRÂfiCA, CIDADANIA LIBERTÁRIA
A extensão e profundidade daquilo a que, retomando um estimável termo da tradição política,
poderíamos chamar a questão
social contrastam, nos dias que
correm, com a indigência de imaginação que, um pouco por toda
a parte, exibem os aparelhos e
actores da cena política dominante. Com efeito, o debate entre a
esquerda e a direita estabelecidas
e «governamentais», no quadro
institucional vigente, resume-se,
no melhor dos casos, ao problema de saber como assegurar mais
eficazmente o mesmo modelo de
organização e de desenvolvi mento. O nível máximo de divergência, de resto só raramente atingido, é o que opõe, por um lado, as
teses e estratégias dos que pensam que, para assegurar o modelo de desenvolvimento e de orga-

nização (crescimento económico
e consolidação dos meios de legislação e violência), importa disciplinar e pressionar em termos
de insegurança material a massa
dos assalariados e consumidores, reforçando ao mesmo tempo
os instrumentos de decisão dos
dirigentes, às teses dos que, por
outro lado, pensam que o desenvolvimento deverá ser assegurado mediante a instauração de um
consenso que interesse a grande
massa da população nos resultados a obter, mas sem que estes
resultados, ou seja, em última
análise, os critérios e orientações
do modelo de organização e desenvolvimento sejam postos em
causa ou, sequer, apresentados
como passíveis de deliberação
política pelo corpo dos cidadãos.
Até mesmo nos casos em que

1993

certos políticos - geralmente da
«esquerda» - parecem intuir em
termos de diagnóstico qualquer
coisa do que realmente está em
jogo, o efeito hipnótico dos modelos imaginários dominantes impede regularmente qualquer progresso significativo - o qual, é
verdade, se tornaria possível apenas mediante uma ruptura do
político em apreço com a lógica e
aparelhos quejustamente o transformaram em político profissional.
Estou a pensar, por exemplo,
nas pseudo-soluções que, no início deste ano de 1993, Michel
Rocard apresentou a partir de
uma análise que denunciava alguns problemas efectivamente
pertinentes e que será deveras
difícil sobrestimar até que se verifiquem profundas alterações da
paisagem histórica ambiente.
Rocard pronunciou-se, com efeito, a favor de uma refundação
orgânica e ideológica da esquerda, levando em conta, entre outros, os seguintes aspectos decisivos: a transformação dos partidos, de instrumentos do exercício, mais ou menos partilhado ei
ou controlado, do poder político
por um bloco social determinado,
em núcleos geredores de um
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subgrupo de cúpula da administração económica e burocrática; a
tendência no sentido da
privatização e corporativização
sem horizontes que predomina
perante a permanência dos diversos tipos de desigualdade e que
poderá dar lugar a explosões avulsas mas sem anunciar ou
prefigurar a articulação de projectos alternativos da existência em
comum; o círculo vicioso da reprodução daquilo a que Rocard chama , sociedade de marcado ,, , de
acordo com o qual, para o formular aqui em termos radicais, o
Estado garante o funcionamento
de uma economia socialmente
irracional, por meio do seu monopólio político peculiar, enquanto a
economia representa a outraface
da organização extensiva de um
poder hirerarquico, subordkiando
aos seus impeativos e à sua lógica(seu imaginário) avidaquotidiana dos indivíduos, volvida esta
palco de uma exploração generalizada de todos por todos e de
uma luta sem quartel por cada
parcela de poder na cadeia hierárquica global.., e assim por diante.
Pois bem, a indicação destes
pontos, todos eles presentes no
discurso de Rocard para o início
de 1993, é já suficiente, embora

outros fosse possível sumariar,
para o que tenho aqui em vista ou seja, contrastar a pertinência
dos males diagnosticados com a
miséria das propostas de acção
adiantadas. Porque Rocard conclui, do quadro que traça das
vicissitudes da esquerda instituída e da urgência que sublinha do
desenvolvimento de uma «cidadania alargada», os seguintes
pontos principais: dissolução do
PSF, criação de uma nova força
política mais englobante, candidatura de Rocard à Presidência
da República. É justamente nas
propostas deste tipo que, conscientemente ou não, o discurso
rocardiano se torna mistificador e
tende a perpetuar, ou a reforçar
por meio de certas reformas de
pormenor, os traços do modelo
de organização da economia e do
Estado cujos efeitos o seu diagnóstico denuncia. Vejamos um
pouco melhor.
Se a generalização de iniciativas de uma «cidadania alargada»
tenderia efectivamente a debilitar
ou, com o tempo, a levar à dissolução dos partidos políticos dominantes, como o PSF, esse não
seria em todo o caso um dos
primeiros objectivos. E quanto à
fundação de uma nova força po-

lítica, centrada essencialmente na
cena institucional existente, tudo
o que ocorre dizer é que, associando-se para mais ao anúncio de
uma candidatura presidencial, ela
só poderá ser um obstáculo ou
constituir uma manobra de diversão relativamente aos planos teórico e organizativo de quaisquer
movimentos de alargamento da
cidadania. Uma das primeiras exigências de qualquer alargamento
da cidadania digno desse nome
prende-se, com efeito, ao problema da representação e à necessidade de a democratizar. Tratase de libertar a representação da
lógica profissional e oligárquica
que, de complemento da acção
política quotidiana dos cidadãos,
a corrompe e a degrada em delegação permanente e alienação
do poder democrático - ou ,seja,
trata-se de redefinir formas de
representação que contribuem
para reinventar a política contra o
Estado em lugar de reforçarem a
distinção entre governantes e governados, através da formação
de um camada de políticos profissionais cuja principal actividade
se destina a resolver os problemas de comando criados pelas
instituições hierárquicas e pelo
funcionamento assente numa di3

visão anti-igualitária do poder político no conjunto da sociedade.
Os representantes democráticos
não podem, sem mudar de natureza, deixar de fazer parte do
corpo de cidadãos representados
de onde teoricamente emanam,
o que significa ou que terão que
acumular as funções de representação como desempenho dos
seus papéis habituais noutras, ou
que serão representantes apenas a título temporário e
mandatado, rotativamente e em
virtude de modos de designação
apropriados (podendo estes ir
desde o sorteio ao estabelecimento de limites estritos ao desempenho de quaisquer funções
de representação a tempo inteiro) - e acresce, quase não seria
necessário explicitá-lo depois do
que ficou já dito, que o desempenho, seja a que nível for, da representação democrática não deverá ser fonte de quaisquer formas
de privilégio de tipo classista ou
burocrático. E do mesmo modo, a
participação igualitária no exercício do poder político, na definição
da lei comum e dos objectivos
colectivos terá que ser uma componente da vida quotidiana dos
cidadãos, acompanhando as outras dimensões da sua existência,

conjugando-se com elas,
potenciando-as e por elas sendo
potenciada.
Em semelhante ordem de ideias, a extensão da cidadania implica não tanto mais actividade no
quadro institucional existente por
parte dos indivíduos e grupos,
como, sobretudo, uma redefinição
profunda, ainda que gradual e a
partir do já dado, das dimensões
e formas da política no seu conjunto. Tal é a contrapartida da
desprofissionalização da política:
a sua generalização e a sua penetração em todos os níveis de
decisão de âmbito público da vida
quotidiana (não esquecendo, é
claro, a possibilidade e/ou, em
certos casos, a urgência de
redefinição explícita desses níveis e âmbitos - redefinição que
não significaria sempre riem por
princípio uma extensão da esfera
pública e/ou colectivamente
vinculativa). Os direitos políticos
de deliberação igualitária, de intervenção e proposta regulares,
devem ser, numa perspectiva minimamente coerente de alargamento da cidadania, tão universais como - símile que não é por
acaso trazido aqui à colação - o
vínculo de cada cidadão relativamente à esfera económica, de

modo a, entre outros aspectos,
democratizar efectivamente esse
vínculo, explicitando o seu decisivo alcance em termos de distribuição do poder político nas sociedades contemporâneas. E com isto
entramos no campo da economia
e do mercado, do qual teremos
que nos ocupar por um instante
ainda, dada a contusão que aí
reina, a começar pelo nível dos
princípios mais elementares.
A grande questão não se põe
aqui, do ponto de vista de uma
cidadania autónoma plena, entre
mercado e planificação, e nem
mesmo entre limitação ou manutenção do mercado, ainda que a
esfera do mercado não possa
nem deva ser canal obrigatório de
todas as actividades humanas
não estritamente privadas. Aqui
como em toda a parte, trata-se de
escolher entre democracia e dominação hierárquica, entre cidadania e subordinação. Por isso, e
para começar, caracterizar como
«sociedades de mercado» (como
vimos fazer Rocard) as sociedades ocidentais contemporâneas
é, no mínimo, impreciso e equívoco. É verdade que assistimos a
uma mercantilização ilimitada das
diversas dimensões da existência
de indivíduos e grupos e a uma

generalização sinistra da lógica
da exploração, que na medida em
que triunfa inocula em cada um
uma atitude tendente à
instrumentalização de todos os
outros em vista da aquisição de
poder ou estatuto hierárquico, com
menosprezo de todas as componentes irredutíveis ao código penal ou ao caso de polícia dos
vínculos sociais. Mas o que importa ver aqui é que esta guerra
mercantil - ou que tem o mercantil
como paradigma, embora não se
limite ao económico - de todos
contra todos se desenrola e expande no quadro de um sistema
económico caracterizado não pela
soberania da livre escolha dos
consumidores perante o mercado, mas pelo controlo e
instrumentalização do mercado
por uma camada de grandes accionistas, gestores de elite, administradores civis e militares de
cúpula, patrões administrativos e
legais de vária espécie, que o
dirige burocraticamente de modo
muito mais concertado e planificado do que nos querem fazer
supor os neo-liberais com lugar de
primeira na ribalta da comunicação mediática e segundo modalidades que não se deixam pensar
com suficiente clareza nos ter5

mos jurídicos instituídos. Averdade é que a democratização do
mercado, mediante a aplicação
mutatis mutandis do princípio um
homem um voto, faria muito mais
pela liberdade de escolha dos
consumidores e pela subordinação a uma política da cidadania
democrática da esfera (socialmente vinculativa) da economia do
que todas as artimanhas neoliberais e do que todos os mecanismos estatais de controlo do
mercado dos refundadores mais
ou menos rocardianos.
Aos aspectos que acabamos
de visitar a este propósito, prende-se um outro em que vale a
pena insistir ainda que também
nas suas grandes linhas apenas.
Refiro-me ao argumento dos que
advogam a perpetuação da desigualdade económica, que é sempre desigualdade política, em
nome do direito à diferença dos
indivíduos ou como forma prática
de reconhecimento da diversidade individual. É espantoso como
continuamos ainda hoje a ouvir
quem repita imperturbavelmente
semelhante raciocínio, quando ele
na verdade se resume, na melhor
das hipóteses, a um jogo de palavras. Como efeito, de que igualdade e de que diferenças estamos
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a falar? Ou, para adiantarmos
caminho mantendo a forma
interrogativa, como pode a igualdade política, a igualdade de poder ser considerada um ataque
contra a diversidade das vocações, desejos e preferências de
acção individuais? Virá a uniformização da igualdade que se institua no campo da economia política, fazendo com que todos possam decidir por igual na configuração da sua obrigatoriedade, ou
será antes um dos efeitos mais
estrondosos, apesar de também
dos mais estrondosamente silenciados, da subordinação a uma
cadeia hierárquica, economicamente conjugada, das vocações
e preferências individuais? Em
que é que a desigualdade de
riqueza e poder perante o mercado e o leque das remunerações
do trabalho contribui para a livre
escolha pelos indivíduos das carreiras em que melhor possam
realizar as suas diferentes aptidões naturais ou adquiridas,
excepto nos casos em que a sua
vocação consista precisamente
na tentativa de conquista de um
papel de privilégio e ascendente
administrativamente sancionado
sobre os demais - vocação essa,
evidentemente, contrária a um

alargamento de facto democráticada cidadania, do mesmo modo
que é incompatível com mais dc
que uma forma de sociedade organizada o direito de vida e de
morte sobre outros grupos de
pessoas ou a diferença individual
que, para se realizar livremente,
implique o assassinato, a invasão
pela força dos locais onde os
outros dormem ou comem, a violação das regras de silêncio das
bibliotecas públicas ou a imputação a terceiros de infracções que
não cometeram -? Enfim, seria
fácil continuar nestes termos, mas
o que fica dito talvez já baste para
lembrar que a hierarquia dos salários e rendimentos, além de
perpetuar a desigualdade política
e ser por isso uma instituição
radicalmente anti-democrática, é
também um meio de orientar a
força de trabalho segundo as conveniências da camada dominante, de manter a competição entre
os que têm que trabalhar realizando actividades que só executam
por a isso serem obrigados para
subsistir, de reforçar a lógica da
divisão classista do trabalho e
ainda de definir, ao serviço das
oligarquias económicas-burocráticas, em função dos seus critérios próprios as diversas carreiras e

dimensões da acção humana a
que elas dizem respeito. A verdade é que as diferenças de vocação e preferência se manifestarão tanto mais plenamente quanto menos condicionadas forem
pela concorrência económica ou
política e que, na medida em que
subsista, como julgo inevitável,
no quadro de um alargamento
democrático da cidadania, a necessidade de desempenho de tarefas não vocacionalmente determinadas (digamos assim para
simplicar um pouco), estas últimas, como obrigações colectivamente vinculativas, deverão ser
fixadas, repartidas, etc., em igualdade de condições por todos os
cidadãos. E como em todos os
outros aspectos a luta neste campo deve começar pela
redistribuição do jogo e 'pela
redefinição das regras dadas.
Resta-me concluir, voltando à
refundação de um projecto democrático, que adjectivo como
libertário ,, para melhor separar
as águas, que, por tudo o que fica
dito e por muito mais que tive que
deixar por dizer, o que importa
não é a conquista de ministérios
ou de lugares de topo na pirâmide
do Estado e da sua economia
política, mais ou menos liberal,
,,
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mas, acompanhando a defesa e
reivindicação de alargamento das
liberdades, a criação de novas
formas de organização e de poder político. Esta aposta e a «postura de Estado», tão cara à «esquerda» estabelecida, implicam
perspectivas antagónicas, pelo
que as candidaturas às presidências das repúblicas, do tipo da
anunciada por Rocard, podem e
devem ser desmistificadas, ou se
necessário combatidas, pelo que
é no alargamento da cidadania, e
na plenitude libertária desta, que
estão interessados. As candidaturas à chefia do Estado poderão
ser caminho para muita coisa e
meios de numerosos pequenos
fins, poderão até, em determinados contextos, tornar-se barrica-

das contra ameaças maiores mas não são via verosímil para
qualquer alargamento da democracia ou participação responsável e igualitária de cada cidadão
no exercício, enquanto poder político, da liberdade de todos. Neste capítulo, o que podemos esperar de melhor, apesar do adensar
dos sinais em contrário a que
assistimos e de que o esvaziamento das alternativas e desgaste da imaginação política é sintoma, é ainda que, graças a um
novo despertar do exercício da e
da luta pela cidadania libertária
em que apostamos, os presidentes das repúblicas venham a tornar-se instituições do passado.
Miguel Serra Pereira
Julho de 1993
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Pág. 20 - Foi Ana Luísa Faria quem traduziu o livro de Baldelli.
Dir. e Prop.: João Freire

Execução gráfica: Tipografia

Comercial de Tomar
Endereço: Apartado 140

2490 Ourém - Portugal

Depósito legal: 3.276/83
Registo título: 104.197

Depositário: C.E. L., Rua Marquês
Ponte de Lima, 37-2.2-D.2 Lisboa
8

Registo prop.: 207.384
ISSN: 0870-6913

