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PREFÁCIO

Este volume reúne as crónicas publicadas no matutino Público entre 6 de
Dezembro de 1992 e 31 de Dezembro de 1995. Os textos de 1992 e 1993

foram publicados como crónicas esporádicas, tendo a colaboração semanal
regular começado apenas nos primeiros meses de 1994. Esta colaboração
continua no momento da publicação deste volume, pelo que a última cróni-
ca de 1995 foi escolhida como limite temporal para esta recolha por razões
meramente sistemáticas. O volume não inclui textos de recensão biblio-
gráfica e outros de cariz jornalístico ou de comentário publicados no mes-
mo jornal.

A organização do volume não seguiu um critério cronológico. Pare-
ceu—me ser mais interessante para o leitor uma organização por grandes
áreas temáticas. No interior de cada capítulo segui, todavia, uma ordem cro-
nológica, de modo a tornar claras eventuais mudanças (e até contradições) na
minha abordagem daqueles temas. De qualquer modo, o leitor dispõe, no fim
do volume, de um índice cronológico e de um índice remissivo. O livro pode,
assim, ser lido de várias maneiras: o leitor poderá construir o seu próprio ar-
gumento, a partir dos meus “dados”.

O primeiro capítulo, intitulado “O Político e o Privado”, reúne os textos
que abordam questões do corpo, do género, da sexualidade e da família, isto
é, as questões do que se poderia chamar uma política sexual e que, sendo das
mais prementes no mundo contemporâneo, são das menos (ou mais timida-
mente) abordadas no nosso país. O segundo capítulo intitula-se “O Mundo
Visto daqui” e reúne, não sem alguma aleatoridade, as crónicas que se debru-
çam sobre questões internacionais, relatos de viagens e comparações cultura-
is no seio da “aldeia global”, embora Portugal, como espaço de reflexão e
acção, esteja quase sempre presente. O terceiro capítulo — “Demónios Con-
temporâneos” — organiza os textos escritos em torno de questões civilizacio-
nais cujos contornos políticos, éticos e culturais estão a ser alvo de acesas
discussões, como sejam a droga, a violência ou o racismo, entre outras. Ve-
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lhos e novos dilemas civilizacionais, em suma, entre os quais resolvi incluir o
tema da educação — não sem alguma ironia. O quarto capítulo intitula-se
“Portugal Radical”: trata-se de uma “etnografia” do quotidiano português,
radical na pretensão crítica, na subjectividade das opiniões, mas também na
busca das “raízes” dos problemas e mal-estares. Este capítulo tem claras jus-
taposições com o quinto e último capítulo, intitulado “Pura Política”. Reúne
os textos de comentário da conjuntura política portuguesa entre 1993 e 1995;
é talvez o mais condicionado pelos tempos que correm (corriam…): os da
erosão do que gosto de chamar cavaco-soarismo e da transformação entre-
vista com a mudança de Governo e de presidente na passagem de 1995 para
1996.

Escrever crónicas tem sido — e continua a ser — uma fonte de enorme
prazer pessoal. Mas tem sido também um desafio com algumas dificuldades.
Como antropólogo e professor universitário, tenho tentado evitar trazer para
os jornais o jargão académico, mas sinto-me na obrigação de aplicar de algum
modo os conhecimentos que tive o privilégio de adquirir. Escrevo, sobretu-
do, como cidadão, com opções (e dúvidas…) políticas e culturais próprias.
Não pretendo sustentar as minhas opiniões em qualquer hipotética objectivi-
dade científica, nem pretendo transmitir um pensamento político de tipo
partidário ou baseado numa qualquer opção ideológica de fundo. Escrevo,
pois, num interstício ambíguo, algures entre a antropologia, a política, o exer-
cício da cidadania e a subjectividade de uma opinião. É um exercício arrisca-
do. Pode virar-se contra mim próprio. Mas sinto-o como necessário, vital
mesmo: é um exercício de crítica cultural que penso ser possível justamente
graças a situar-me nessa zona intersticial.

Só espero que desta postura e destes textos os leitores tenham retirado
— ou retirem agora — algumas “dicas” para juntarem à sua própria reflexão
sobre a (e intervenção na) sociedade em que vivem. E que esta compilação e
organização das crónicas permita a percepção de um argumento sobre os
tempos que correm: cansativamente velozes nuns aspectos, desesperante-
mente lentos noutros. Mas que correm, correm. E compete-nos a nós crono-
metrá-los, bem como (agora que já não é possível usar mapas) delinear os
itinerários possíveis e desejáveis. De preferência com espírito crítico, vonta-
de de conhecer e sentido de humor.

Por fim, o meu agradecimento ao Público, por razões óbvias e por ter
permitido esta compilação; a Rui Pena Pires e à Celta, por terem acreditado
neste projecto; e aos leitores, desde os familiares amigos que me avaliam os
altos e baixos na qualidade das crónicas até aos anónimos, os verdadeiros fa-
zedores de opinião.

LISBOA, MAIO DE 1996

x O S T E M P O S Q U E C O R R E M



O POLÍTICO E O PRIVADO
CORPO, GÉNERO, SEXUALIDADE E FAMÍLIA

A SIDA ESTÁ-NOS NO SANGUE

Porque temos a sensação de que a sida não é uma doença igual às outras?
Porque nos infunde maior receio? Porque leva pessoas e grupos a movi-

mentarem-se socialmente em torno dela? Existem doenças que matam mais
do que a sida e cujo contágio é bem mais fácil e incontrolável (veja-se a hepati-
te B). A possível resposta para estas questões estará, porventura, nos fantas-
mas culturais que esta doença suscita. Na cultura ocidental, as noções de
“pecado”, “doença” e “crime” têm-se substituído e interpenetrado. A sida
parece conjurar, nestes tempos de aparente ausência de paradigmas explica-
tivos, aqueles três cavaleiros do apocalipse cultural.

O que caracteriza a sida é a sua transmissibilidade por via sexual e san-
guínea. As noções de pecado constituíram-se em torno do controlo do corpo
e, especificamente, da actividade sexual — delimitando o que é devidamente
permitido e para que fins, erigindo em regra a heterossexualidade reproduti-
va no casamento e relegando para os infernos a homossexualidade e o sexo
pelo prazer. Tanto a medicina como o direito têm elaborado as suas categori-
as próprias, mais consentâneas com o espírito liberal e racionalista, mas sem-
pre hesitante em relação à diversidade sexual e aos comportamentos não
reprodutivos.

As categorias profundas com que a enorme maioria das pessoas orien-
ta a sua vida não se alteraram tanto quanto se pensa. A sida surgiu publici-
tada como doença das comunidades gay dos Estados Unidos e a verdade é
que nunca se libertou dessa associação. De seguida, foram os toxicodepen-
dentes e, mais tarde, a África: terrenos férteis para toda a série de preconcei-
tos — sexuais, comportamentais, raciais. Ora, quando se juntam grupos
estigmatizados e ideias de contágio, o resultado é um caldo cultural explosi-
vo. Imediatamente se revivem os grandes fantasmas da peste e por detrás de
cada esquina tocam as campainhas que anunciam o homossexual, o drogado
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ou o negro. O verdadeiro contágio da sida é este, o contágio do medo do ou-
tro, do bode expiatório, do poluído.

Não admira, pois, que todo o esforço oficial seja no sentido de esclare-
cer que não há, afinal, grupos de risco, mas sim comportamentos de risco. E
que as possibilidades de contágio não são grandes, antes podendo ser este
evitado. Como? Através do uso do preservativo, da monogamia, ou mesmo
da abstinência, e da não reutilização de seringas. Esta posição é sem dúvida
louvável, mas não inocente, pois só surgiu em força depois de a doença ter
alastrado alarmantemente para os heterossexuais, mulheres, recém-nascidos
e ter explodido nas cidades do Ocidente. E, quanto à sua eficácia, podemos
duvidar muito: o vírus da identificação social da doença já se estabelecera no
corpo débil e sem defesas da sociedade tolerante e liberal.

O corpo e a sexualidade, sendo socialmente construídos, são todavia os
campos da vida humana mais remetidos para o natural: a identidade sexual,
os comportamentos sexuais, até a raça, são vistos como dados adquiridos
quando, na realidade, tudo o que sobre eles pensamos e dizemos é por nós in-
ventado e sobrevive, nas estruturas simbólicas, apesar das mudanças feitas
“de cima” (veja-se o exemplo do racismo, que resiste às leis de igualdade raci-
al). O negro não é por o ser que é vítima de racismo, mas sim devido a uma re-
lação desigual de poder. O toxicodependente é marginalizado pela sua
recusa em participar na vida social, o homossexual por não se reproduzir e
por suscitar a dúvida (e por vezes a tentação) sobre o limitado uso do corpo
que a cultura impõe à maioria das pessoas.

O corpo é visto como “o repositório da identidade”, “a máquina” que
serve para o trabalho, o veículo do prazer, o “assento da alma”, etc. Por isso, é
tido por frágil, propenso ao contágio através dos seus pontos de ligação com
o exterior: aberturas, incluindo as sexuais, e excrescências no sentido lato
(entre as quais o sangue e o esperma); e ainda pelo contacto com os outros
corpos (“pele contra pele”, “o suor dele contra o meu”, etc.), patente na acti-
vidade sexual.

O vírus é hoje a metáfora cultural do diabo, da tentação. Está algures e
nenhures, não se vê, pode atacar qualquer um. Sob o seu ataque, pode-se su-
cumbir jovem, “antes do tempo”. Como o vírus é transmitido pelos elemen-
tos (esperma, sangue) que simbolicamente a nossa cultura associa à
ambiguidade entre a fertilidade e a morte, a força e a debilidade, a virtude e o
vício, a limpeza e a poluição, a metáfora ganha ainda mais força. Triunfa, por
fim, quando a responsabilidade da sua transmissão é imputada a grupos que
já antes do surgimento do vírus eram acusados da ruptura do social.

Não admira, pois, que a sida tenha sido também a pedra-de-toque para
movimentações sociais de sentido inverso, isto é, de crítica cultural: ironica-
mente, fortificou o movimento gay com iniciativas como o Act Up, chamou a
atenção para a subcultura da toxicodependência e alertou para o desmorona-
mento estrutural do Terceiro Mundo. Os bodes expiatórios viraram o feitiço
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contra o feiticeiro: Reagan-Bush e a sua política do tipo “que morram pois
não contam”, o Papa e a sua obsessão antipreservativos, os interesses das
multinacionais farmacêuticas, são todos acusados de conivência com o alas-
tramento da doença.

No que diz respeito à seropositividade e/ou à doença em si, já não ape-
nas às possibilidades de aquisição do vírus, vemos o regresso à tentação de
criar territórios murados: o hospital transformado em leprosaria, a prisão
transformada (como também no caso do crime) em meio ideal para a disse-
minação — e não para o combate — da doença. Também aqui vemos, no ou-
tro prato da balança, movimentações sociais no sentido de garantir direitos
legais aos seropositivos e atitudes pessoais de forte cariz mediático, com stars
que assumem a sua condição. Que outra doença leva uma pessoa a “assumir”
que a tem? O termo em si é revelador do estigma social desta doença; diz, sem
o explicitar, que o que conta socialmente é o que se imagina estar por trás dela
enquanto ameaça social dominante e não o número concreto de contagiados,
doentes ou mortos.

Este carácter cultural profundo revela-se ainda nas formas de constru-
ção da auto-identidade que a doença possibilita: a “perversidade” (entre as-
pas, porque inocente) com que em certos meios se diz, com contido orgulho,
que se conhece alguém com sida aproxima simbolicamente quem o diz do
grupo dos “sacrificados”. É a “comunhão com o santo”. Vem à memória o pa-
pel simbólico que a tuberculose jogou na romantização da pessoa como enti-
dade transitória, vítima do seu corpo, produzindo arte e sabedoria enquanto
é tempo.

Em Portugal, sociedade que não é moderna nem deixa de o ser, impera uma
estranha forma de cegueira social. Nem o Estado parece ser muito cruel com
o problema, nem as movimentações sociais surgem. Não será por acaso que
isso acontece num país onde tão-pouco houve movimento feminista ou gay.
Anestesiado na aparente calma das coisas, na crença nos brandos costumes,
Portugal está, apesar disso, atacado do vírus do preconceito contra tudo e to-
dos que não sejam normativos; a tal ponto que acha que no seu seio “não há
nada disso”. Do mesmo modo que o Sr. Silva, casado e pai de dois filhos, se
encontra na calada da noite com um jovem prostituto, e na manhã seguinte
conta aos colegas anedotas brejeiras sobre como é mulherengo, algures num
hospital mal fornecido e sobrelotado morre alguém com sida, só e esquecido
até pelos seus. “Na nossa família não há disso.”

A sida é o exemplo acabado de que as doenças não são apenas fenóme-
nos biológicos, mas também construções sociais. Porque atacam os corpos
que, longe de serem meras anatomias e fisiologias, são “corporizações” da
sociedade. No caso vertente, é ainda o próprio vírus que se constrói. Como se
finalmente se tivesse descoberto (e isto numa era em que a ciência é a “reli-
gião” oficial) o que de virulento e físico os “anormais” fazem à sociedade:
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põem-na doente. Todas as doenças são simbolicamente impuras. Hoje, pare-
ce haver doenças mais impuras que outras.

6 de Dezembro de 1992

PROFANA FAMÍLIA

Proponho ao leitor preocupado com o presente e o futuro da instituição fa-
miliar um pequeno exercício prático de antropologia. Como terreno de

observação, escolha, por exemplo, a sua rua.
Não, não é preciso ir para nenhuma floresta tropical ou para o deserto

do Kalahari. Agora escolha um prédio que lhe pareça representativo: mais de
cinco e menos de dez andares, digamos. De preferência com esquerdo e direi-
to. Agora bata à porta de todos os apartamentos. Diga que vem da parte do
INE, que ninguém desconfia. Duas perguntas bastam para o seu inquérito:
quantas pessoas vivem no apartamento (isto é, que dormem sob o mesmo
tecto e partilham refeições)? Que relações de parentesco têm entre si? Reco-
lhidos os dados, regressa a casa e começa a escrever o seu relatório sobre “A
Família”. Primeiro, não quer crer no que os seus olhos vêem. Logo, começa a
duvidar da existência dessa coisa chamada família e repetidas vezes referida
pela Igreja, pela escola, pela Secretaria de Estado da dita, pelos programas
dos partidos, pelos economistas, pelos manuais de Sociologia. Porque tem
esta sensação perturbadora? Os dados falam por si.

No rés-do-chão direito moram um homem e uma mulher de meia-idade,
com um filho e uma filha do casal. Até aqui tudo bem, foi um bom começo.
Uma família a sério. Mas no rés-do-chão esquerdo, onde também mora um ca-
sal com dois filhos, acontece que o marido já foi casado uma vez e aqueles fi-
lhos são seus enteados; visita os seus filhos biológicos aos fins-de-semana. No
primeiro direito, o casal é formado por um homem e uma mulher, ambos em
segundas núpcias. Não têm filhos, porque um deles é estéril, e estão seriamen-
te a pensar na adopção. Já os do primeiro esquerdo decidiram nunca ter filhos,
estão demasiado envolvidos nas suas carreiras, que os obrigam a viajar muito.
A vizinha do segundo direito disse-lhe, com o brilho da coscuvilhice nos
olhos, que os acha uns egoístas, ela que toda a vida tratou do marido e dos fi-
lhos. Agora está triste e só, depois de o marido ter morrido e os filhos terem
partido. Mas demonstra alguma simpatia pela jovem do 2.º esquerdo, que re-
solveu ter um filho sozinha. No terceiro andar direito, torna a encontrar uma
família às direitas e suspira de alívio; só que, pelo que lhe contaram, a mulher
é executiva numa grande agência de publicidade e o homem resolveu ficar
em casa, tomando conta dos filhos que não abdicaram de ter. Permite-lhe
também pôr ordem no barulho que fazem os três rapazes e duas raparigas
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que vivem no apartamento ao lado, e entre quem nunca conseguiu descobrir
laços de acasalamento.

No quarto andar as coisas tornam-se divertidas: o casal de homens que lá
vive não é um dueto de solteirões inveterados e conquistadores, ao contrário
do que o seu aspecto dá a entender. Antes vivem juntos, como amantes. Mais
acima, no sexto, você viria a descobrir que também havia duas mulheres vi-
vendo juntas. Mas aí enganou-se: não são amantes, são amigas; duas vezes por
semana dorme lá o namorado de uma delas. A lista torna-se complicada: ele é
casas postas a amantes, ao mais velho estilo latifundiário alentejano; ele é ir-
mãos vivendo juntos depois da morte dos pais; ele é um filho solteiro com uma
mãe viúva; ou uma mulher com um filho in vitro; ou ainda um casal com um
casalinho de bósnios, ou o velho professor de piano que é um pouco misan-
tropo; e até o padre católico e a sua governanta, contrastando com o pastor
protestante e a sua esposa hospitaleira. E que dizer da comuna de anarquis-
tas que se ri da palavra “família”? Ou dos jeovás que enchem as caixas do pré-
dio com textos laudatórios da família?

A sua longa escalada pelo prédio termina na mansarda yuppie. Através
da porta, pode relaxar-se momentaneamente com o som da música que vem
do interior. Abre-lhe a porta uma bonita e simpática — ainda que altiva — se-
nhora thirty something. É socióloga. Especialista em estudos de família. Você
começa a rir-se, meio nervoso, meio aliviado. Explica-lhe o que está a fazer.
Ela sorri: “Ah, isso da família é uma coisa muito complicada. Não é nada
como se andássemos todos a imitar a Sagrada Família. Sabe que até essa foi
inventada muito depois de o cristianismo ter começado? Olhe, aqui no pré-
dio, por exemplo….”

De regresso a casa, você tenta encontrar algum conforto nos calhamaços de
História. Tem a esperança de que esta falta de padrão seja apenas mais um
dos desvarios da pós-modernidade. Qual quê. Quanto mais para trás se
anda, mais se vê diversidade, heterodoxia, múltiplos tipos de “família”. Pa-
rece o Regresso ao Futuro. Nos livros de antropologia, nem se atreve a mexer; já
sabe que vai encontrar 1001 tipos de “família”, da Terra do Fogo ao Balochis-
tão. Um horror. Irritado, rasga os papéis da pequena pesquisa. Prepara um
uisque. Decide que no próximo Natal não vai fazer presépio. Só Pai Natal,
que devia ser um solteirão. Ao terceiro gole, lembra-se da sua família de ori-
gem. Não pode negá-lo: foi feliz com ela, teve carinho, apoio, até as quezílias
foram enriquecedoras. Que mal tem uma família de pai, mãe e filhos, mono-
gâmica, definitiva, heterossexual, reprodutiva?

Absolutamente nenhum. Só que a mãe solteira, o casal de divorciados,
os pais adoptivos ou o casal gay também lhe pareceram sinceramente felizes.
Mas nunca se viram retratados nos anúncios da TV, nas políticas do Governo,
nas conversas das pessoas quando perguntam se X já se casou ou quando é
que Y vai ter filhos.
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De cabeça cansada, desiste do trabalho. Pega no telefone e liga à sua
ex-mulher para a convidar — e ao seu marido — para um cineminha.

23 de Janeiro de 1993

HOMOFOBIAS

Oque é que une o caso do padre Frederico, as afirmações homofóbicas de
Vasco Graça Moura na revista Sábado e a polémica americana sobre a in-

corporação dos homossexuais nas forças armadas? É simples. Uma sintoma-
tologia que dá pelo nome de homofobia: medo e rancor dos e contra os
homossexuais. Reveladora quer de identidades sexuais mal construídas
quer de resistências à mudança nos comportamentos. O caso do padre Frede-
rico é revelador de uma forma particular de miopia: muitos media cobrem o
caso mais pela alusão à homossexualidade do que pelo facto do hipotético as-
sassínio. À partida, o que se devia condenar seria o acto de tirar a vida a uma
pessoa, bem como qualquer possível violação. Não o sexo dos parceiros. Nos
jornais não vemos revelações sobre “tendências heterossexuais” nos mil e
um crimes que por aí se cometem. E isto perante estatísticas policiais (ameri-
canas) que revelam que 90 por cento das crianças agredidas sexualmente
são-no por heterossexuais.

Como qualquer cidadão com um mínimo de sentido da justiça, também
acho que as campanhas desculpabilizadoras daquele sacerdote são revelado-
ras da pior espécie de caciquismo. De república das bananas. Ou de região
autónoma das ditas. Mas revolto-me igualmente contra uma lei que tem a fi-
gura de “homossexualidade tentada num menor” e não, simplesmente, “se-
xualidade”. Há muito que se sabe que classificar é estigmatizar.

Mais para lá da Madeira, nos EUA, Bill Clinton cumpre uma promessa a
um dos seus grupos de apoio eleitoral. Gera-se a maior confusão em torno do
que poderia ser visto como um apuramento puro e simples da democracia: a
orientação sexual como um dos elementos identitários que não pode servir
como justificação para a discriminação. Junto com o sexo, a raça, a religião, a
etnia. O sururu tem bases tanto mais preconceituosas quanto basta recordar
que na América o serviço militar é voluntário. Isto é, só vão para a tropa os
gays que querem. Logo, os que poderão ser tão bons soldados como os outros.
Quem conheça minimamente a América sabe que não é preciso ir para a ca-
serna para encontrar mais parceiros para os jogos amorosos. Essa é antes a es-
tratégia de muito machão que, na tropa, prova clandestinamente o fruto
proibido. Para não falar no raciocínio preconceituoso que toma a parte pelo
todo, vendo na promiscuidade sexual uma característica essencial de todos
os homossexuais. Por um lado, gozam os homossexuais efeminando-os; por
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outro, pensam que eles vão atacar toda a gente por trás. Afinal, são frágeis
flores ou brutamontes violadores?

Lá como cá, aliás. Na revista Sábado, Vasco Graça Moura mobiliza todo
o seu reportório caceteiro contra os homossexuais. Não lhe nego o direito de
lhe ter calhado na sina ser heterossexual. Como tão-pouco me passa pela ca-
beça achincalhá-lo nessa base. O que enerva, assusta e revolta é como uma
pessoa que dirige uma Comissão dos Descobrimentos espezinha uma parte
considerável dos portugueses em torno de um elemento (a orientação sexu-
al) constitutivo da sua identidade como seres humanos. É rigorosamente o
mesmo que dizer que há pretos a mais, que os pretos estão a contaminar o
país. Mas que digo eu? Porque me hei-de espantar por isto vir de alguém
com responsabilidades numa Comissão Nacional para a Comemoração dos
Descobrimentos? Não haverá, afinal de contas, coerência nas duas coisas?
Sempre achei que havia uma misteriosa ligação entre os êxtases nacionalis-
tas e a masculinidade machona. Que não é masculinidade a sério, mas sim
um handicap, uma limitação, uma obsessão compulsiva. Como o nacionalismo.
Talvez a Comissão venha a editar autocolantes com triângulos cor-de-rosa
para os homossexuais porem na lapela. Agora que o copyright do Hitler já ca-
ducou.

Por esta altura, o marquês de Marialva deve dar voltas na sepultura.
Mas voltas de alegria. A sua lição foi aprendida pelas mais altas instâncias. O
que até não é proeza de monta, já que o seu machismo básico (implicitamente
reconhecido na jurisprudência portuguesa depois do caso da “Coutada do
Macho Ibérico”) e o desprezo pelas mulheres e pelos homossexuais se basei-
am no grau zero da reflexão sobre a vida, as pessoas e a sociedade. É uma vi-
são a preto e branco. É uma coisa velha de séculos. Não antiga, velha.

Há poucas semanas, um marinheiro americano, que revelou ser gay,
foi morto com requintes de malvadez por um seu camarada. Que se calhar
simpatizava com ele. Quase apetece sugerir aos militares gays americanos
que exijam camaratas próprias, regimentos, tanques, corvetas e fragatas
próprias, alegando a potencial violência patológica de alguns heterossexu-
ais. Ou propor também que as dezenas e dezenas de homossexuais que cer-
tamente lidam, profissional e socialmente, com VGM o remetam para um
gueto de silêncio. Para provar do seu próprio cozinhado. E que tal se os his-
toriadores reconstruíssem a verdade sobre a vida sexual a bordo das naus
dos Descobrimentos? Talvez então o novíssimo marquês de Marialva se de-
mita.

Aestratégia pedagógica mais simples para a “cura” da homofobia e ou-
tros racismos é a inversão. Imagine-se, pois, a sala do Tribunal do Funchal. O
juiz pergunta ao réu se ele é heterossexual; na acusação está redigida a “hete-
rossexualidade tentada num menor”; nos jornais americanos, os conservado-
res gay bradam a vergonha que é admitir heterossexuais nas Forças Armadas.
Argumento básico: como os heterossexuais gostam de pessoas do sexo opos-
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to, vão desmoralizar a tropa, pois estarão cheios de saudade das esposas. Em
Portugal, Vasco Graça Moura comenta o delírio liberal americano, dizendo
que não se ganham guerras com heteros, porque passam a vida na cama ob-
cecados com a satisfação orgásmica das suas mulheres. Talvez isto ajude a
perceber o que dói ouvir a verborreia homofóbica. Mesmo quando desculpa-
da pela suposta tradição do anedotário antimaricas. Como se todas as tradi-
ções se devessem matar. Como a da pena de morte, por exemplo…

Os negros é que sabem o que é ser vítima do racismo. Os homossexuais
é que sabem o que é ser vítima da homofobia. Mas um heterossexual (mascu-
lino) nunca sabe o que é ser vilipendiado. Toda a gente é “muito liberal”: ele é
a social-democracia, e a solidariedade, e a liberdade de expressão, e os direi-
tos humanos, e a mobilidade social, e a igualdade feminina. Mas quando che-
ga à orientação sexual diferente, o cacete mental pré-histórico corta-lhes o
liberalismo. Quando afinal bastava apenas um passo mais. Um passozito de
nada. Para serem Homens com H grande.

20 de Fevereiro de 1993

O SEXO HIPÓCRITA

No Público de 3/6/93, uma notícia dá conta da investigação da socióloga
Vitória Mourão sobre a sida. Os dados nela constantes que me levam a

este comentário são: 30 por cento dos novos casos de sida em Portugal, em
1992, surgiram entre heterossexuais, o que constitui quatro vezes mais que a
média europeia; 7, 7 por cento dos heterossexuais responderam terem fre-
quentemente sexo anal e oral com homens, mas não se dizem homossexuais.
Finalmente, “os padrões bissexuais parecem ter um papel muito importante
no modelo epidemiológico da sida em Portugal”.

Isto fez-me recordar um episódio que um amigo estrangeiro me contou.
Um dia, conheceu um português de quem gostou bastante. Tiveram uma bre-
ve relação amorosa e o português convidou-o a passar o Verão em sua casa.
Nos primeiros dias das férias, fizeram amor em praias e bosques, ou durante
a tarde, em casa. Mas à noite o português dormia com a sua esposa. Para
mais, grávida na altura. Ao fim de dois dias, o meu amigo foi passar férias
para outro sítio. E fez ele muito bem.

O “arranjo” daquele casal está longe de ser atípico. Pelo contrário, bate
certo com o bizarro código moral da sexualidade portuguesa: manter as apa-
rências, casando e tendo filhos. Garantido isto, o homem pode e deve fazer a
sua vida sexual predatória fora (e até dentro!) de casa. Com mulheres ou com
homens. É suposto que a mulher “compreenda” e “aceite” isto, em nome dos
filhos e da garantia da “estabilidade”. Um verdadeiro pesadelo emocional,
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em que a mulher sofre uma opressão a que nem sequer sabe dar nome, e o ho-
mem paga o preço do seu poder: a hipocrisia feita regra moral de vida.

É claro que estou a ser mauzinho. Mas acho que os exemplos exagera-
dos são os que melhor demonstram os paradoxos, as contradições, os “nós”
existenciais que uma cultura provoca nos seus membros. Diz-se que esta hi-
pocrisia é o resultado de uma sociedade coerciva, controladora, provinciana.
Certo. Mas as sociedades não são só uma coisa abstracta, fora dos indivíduos,
ao contrário do que se ensina nos primeiros anos dos cursos de ciências socia-
is. Começam nos indivíduos.

Portugal está cheio de homens hiperviris — os “bigodudos”, para este-
reotipar —, que manipulam essa virilidade retórica de forma análoga à mani-
pulação da hiperfeminilidade por um travesti. É uma farsa, que no limite leva
à existência como uma esquizofrenia: o que se aparenta fazer, e o que se faz de
facto. Toda a gente sabe hoje em dia que a masculinidade é um processo de
construção difícil, longa e instável. O rapaz, para crescer socialmente, precisa
de se desidentificar da sua mãe. A cultura machista facilita-lhe este caminho
com um conjunto de temas culturais em que está presente o medo das mulhe-
res, a divisão destas em “putas” e “virgens”, o horror do organismo feminino
(sexo “interior”, gestação, sangue menstrual etc.). Elas são desprezíveis, o
que leva à homossociabilidade (os grupos masculinos); mas desejáveis como
objectos de prazer, o que leva à sexualidade predatória. A sociedade mais
vasta ajuda neste processo, com o espírito militar, os ideais de competição, o
desporto das massas.

Neste percurso de masculinização, não é só o contacto humano com as
mulheres que se perde; é também a descoberta do corpo próprio como fonte
de múltiplos prazeres (o homem tem um falo e pronto — nem ânus, nem ma-
milos, nem pele nem mais coisa nenhuma); é ainda o potencial bissexual que
se perde: um dos mecanismos de legitimação da hipermasculinidade (e uma
boa desculpa para a homossociabilidade) é o ódio aos homossexuais. Sobre-
tudo à passividade, já que a identidade de macho não se perde se se for o par-
ceiro activo (o que quer que seja que isso quer dizer…) numa relação
homossexual.

Um ponto-charneira neste percurso é o casamento: escolher uma mu-
lher que não faça muitas ondas. Que seja pura, que faça filhos, que substitua o
lado prático da mãe que se perdeu. Que permita as escapadelas. Como tal,
não é uma mulher muito desejável sexualmente. No limite, isto leva à histó-
ria do amante do meu amigo, e leva ao lado qualitativo dos números apresen-
tados.

Aqui estão alguns indícios de porque em Portugal são poucos os ho-
mens que se assumem como homossexuais. Porque não houve nem há movi-
mento gay (nem feminista). E porque a maior parte dos “gays identificáveis”
são os que participam da mesma lógica machista: os que se passaram para o
lado da farsa feminizante. Pois a cultura machista o que faz é dividir rigida-
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mente o mundo em masculino e feminino, activo e passivo. É-se obrigado a
escolher campos, não há identidades alternativas.

Este meu comentário é evidentemente exagerado. Há nuances, uma es-
cala imensa de variações pessoais. Conheço muitos homens heterossexuais
que estão muito bem na sua pele. E não me passa pela cabeça moralizar em
torno disto, nem defender que as identidades deviam ser muito bem defini-
das. Porém, não reina na cultura portuguesa nenhuma suposta tolerância,
nenhuma polimorfia libertária. Reina apenas, como em tantas outras coisas
portuguesas, a aparência disso. A essência, essa é mais do lado da dissimula-
ção e da hipocrisia. O “padrão” cultural profundo que esbocei creio que exis-
te. E ele traduz-se na tristeza bisonha dos portugueses, na criminalidade
sexual, na pouca capacidade inventiva nos comportamentos, roupa, uso do
corpo, mentalidade. E, a julgar pela pesquisa inicialmente referida, traduz-se
numa gigantesca quantidade de gente que, por viver numa clivagem entre
acção e identidade, se expõe à sida. O machão casado, quando dorme com
um homem, fá-lo em circunstâncias escusas, logo de sexo pouco seguro; e
quanto mais diz “eu não sou homossexual” menos receptivo está a uma cam-
panha anti-sida.

8 de Junho de 1993

CONVERSA DE CAMA

Alguns leitores devem estar familiarizados com a tese de um filósofo fran-
cês, Michel Foucault, que rezava mais ou menos assim: o que aconteceu

na sociedade moderna não foi tanto uma repressão da sexualidade (por opo-
sição a um mítico passado de “amor livre”), mas sim uma “proliferação de
discursos” sobre a sexualidade, definindo fronteiras entre tipos de pessoas,
comportamentos, hábitos. Trocando o jargão parisiense por miúdos, quer
isto dizer que falamos de mais sobre sexo e, ao fazê-lo, definimos mais do que
libertamos. Então a nossa época não é a da “abolição dos tabus”? Não, é a da
conversa de cama.

Vem isto a propósito de uma recente sondagem publicada no Diário de
Notícias sobre o comportamento sexual dos portugueses e de um inquérito aos
leitores lançado no Expresso sobre o mesmo tema. A isto podíamos juntar as
sempre eternas páginas sobre sexo nas revistas femininas, o Sexualidades na te-
levisão, o Na Cama com, os programas eróticos, as encíclicas papais e a rebeldia
do Movimento Católico de Estudantes. Dir-me-ão: não compare alhos com bu-
galhos, esclarecimentos com titilação, que tem o Papa a ver com as coelhinhas?

Tem imenso. Um dos logros em que caímos quando pensamos apenas
em termos de senso comum é a ideia de que nos nossos tempos se opõem
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duas forças: por um lado o conservadorismo da moral sexual da Igreja Cató-
lica, por outro o liberalismo libertador da ciência que levaria, no plano civil, à
permissividade em relação ao erótico e ao pornográfico. Tipo “cada um esco-
lha o que quer e não se meta na vida dos outros”.

Ora, nem a Igreja tem por plano fazer as pessoas infelizes nem o libera-
lismo consegue fazê-las mais felizes. A primeira tem uma ideia do corpo
como local habitado pelo sopro divino: é uma casa alugada, não se pode dei-
tar paredes abaixo sem pedir licença ao senhorio. Quem não compreender a
natureza deste contrato não compreende a crença católica. Eu, que não sou
nem nunca fui católico, compreendo isto e acho mesmo que algumas posi-
ções desta religião cumprem a saudável função de lembrar às pessoas que
não são máquinas de prazer comparáveis pela performance , os sistemas de
travagem ABS ou o airbag. O problema está mais no enquistamento das hie-
rarquias: a posição dos “jovens católicos rebeldes” é compreensível, pois per-
ceberam que, qual Estaline ou Mao Tsé Tung da Igreja, o Papa corre o risco de
transformar uma postura potencialmente humanista em qualquer coisa de
totalitário.

Quanto às divulgações sexológicas de laicos e liberais, só alguém ine-
briado pela religião da ciência e do racionalismo é que pode ver nelas fonte
de libertação. Tomemos como exemplo as sondagens e inquéritos referidos.
Numa, o comportamento sexual é reduzido a percentagens, normas e desvi-
os de normas. Numéricas, dir-me-ão; mas o número não é, na nossa socieda-
de, o padrão da verdade? O leitor procura, angustiado, se pertence ou não ao
escalão mais louvável, invariavelmente o que mais vai para a cama, o que
mais tempo aguenta o acto, etc. Isto é particularmente flagrante na pergunta
sempre presente que reza assim: “Quantas vezes, em média, tem relações se-
xuais?” Deve ser a pergunta mais absurda do universo, a mais cruel e a que
pior faz à felicidade das pessoas.

Por detrás do discurso liberal estão novas categorias, a aplicar a papel
químico às pessoas: o inquérito do Expresso começa por perguntar se as pes-
soas se sentem hetero, homo ou bissexuais. Mais nada. Ou se é uma das três
ou é-se um caso clínico. De repente, é-se qualquer coisa, em vez de se faze-
rem e sentirem coisas e sentimentos. É que o modelo da ciência moderna
não acredita, como se sabe, no “sopro divino”. O corpo e a pessoa passam a
ser uma só coisa e o primeiro serve, sobretudo, de carroçaria: dá prazer, dá
bom aspecto, diz a que grupo se pertence. Para o próprio, ou corresponde às
expectativas que dele se tem ou vai-se tratar dele ao mecânico; em último
caso, deita-se fora. No que diz respeito aos outros, é o seu cartão-de-visita:
tal como a maioria das pessoas não tem cartão-de-visita, assim também a
maioria das pessoas não tem um corpo apresentável segundo os cânones.
Vai daí, a proliferação de técnicas para mudar o corpo. O pior é em relação aos
sentimentos: como estes inquéritos dividem sempre sexo e sentimento,
quando falam de “relações” nunca sabemos do que estão a falar; quando fa-
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lam de “carinho”, “atenção”, “compreensão” e quejandos, nunca sabemos se
se trata do gesto mecânico de fazer uma carícia (“porque elas (ou eles) gos-
tam”) ou da vontade de fazer uma carícia.

O pessoal tornou-se público. E, como tal, político. Igreja, Estado, empre-
sas, intelectuais, todos assediam os cidadãos com regras e produtos para a ges-
tão mais eficaz da sua sexualidade: com a moral, com as leis, com o mercado do
sexo-substituição, com as pílulas para a impotência ou a escavação mineira do
inconsciente. Mas, sobretudo, com muita titilação, muito exibicionismo, voye-
urismo, números e gráficos. Júlio Machado Vaz tenta escapar a este estalinis-
mo do sexo reportando-se sempre, e em última instância, à poesia e à literatura
como as vozes mais certeiras para perceber o que se passa com os nossos cor-
pos e emoções. Falta a “vivência pessoal”, como falta aos inquéritos e sonda-
gens: gostava que me falassem também da felicidade possível de uma freira e
da infelicidade potencial da pessoa que assinala com um X “tenho relações
mais do que uma vez por dia”.

Os programas eróticos também são interessantíssimos: mostram su-
postamente o que a média das pessoas quer ver, mas ao mesmo tempo criam
desejos específicos em diálogo (confluente ou de ruptura) com os discursos
da Igreja e da ciência. Mais do que nunca, falta ir além dos estudos sobre o
comportamento sexual das pessoas e estudar as premissas, categorias e es-
tratégias de quem tem o poder de especialista do sexo, seja ele padre, sexólo-
go ou o próprio Hugh Heffner da Playboy.

Consta que nalgumas ilhas do Pacífico, no século passado, as pessoas
divertiam-se à brava; hoje, entre o pecado e a neurose, não há conversa de
cama que as console.

24 de Outubro de 1993

ENTRE A FACA E A PAREDE

Uma série de acontecimentos vieram recentemente à tona, os quais, embo-
ra aparentemente sem relação entre si, dizem muito sobre o actual esta-

do da desigualdade sexual. Primeiro foi a senhora Bobitt que cortou o pénis
do senhor Bobitt; depois, o julgamento dos assaltantes de mulheres prostitu-
tas em Coimbra; de seguida, o começo de uma discussão sobre o regresso dos
bordéis; por fim, o parlamento paritário.

O caso Bobitt só tem interesse pelo que representa. E aquilo que repre-
senta é uma mistura de revolta e medo por parte, respectivamente, de mulhe-
res e homens. Não de todas as mulheres e de todos os homens, mas daquelas
que mais sofrem e menos questionam a sua inferioridade social e daqueles
que mais vivem de acordo com um certo tipo de masculinidade — “pura e
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dura”, por assim dizer. O caso teve sucesso nos media de todo o mundo em
parte por falar de pénis: o pénis é o elemento mais ocultado, em filmes e fotos,
mesmo quando se mostra uma vagina. É um tesouro, um capital, tem um ca-
rácter sagrado, pois simboliza a própria dominação masculina. Mas o suces-
so do caso advém mais da dramatização de uma situação exemplar, que
qualquer pessoa com 225 gramas de conhecimentos de psicanálise pop sabe
interpretar mais ou menos assim: “A mulher usou um símbolo fálico (a faca)
para obter o poder de eliminar o falo (a faca) do marido.”

Aqui na pátria, uma série de rapazes de Coimbra (o que, pelos vistos,
nem sempre quer dizer que venham a ser políticos) exerceram formas de vio-
lência que por certo o senhor Bobitt não enjeitaria. Não quero com isto dizer
que o marine tenha merecido o que sofreu, ou que a sua esposa esteja inocen-
te. Não. Ela devia ser presa, porque não se corta nada a ninguém. Mas ele de-
via ter sido preso antes, se ela tivesse apresentado queixa. Só que todos
sabemos que há causas perdidas à partida.

E que as coisas são o que são: a assunção constante de que há uma ino-
cência juvenil e porreiraça nas violências que os homens exercem e que “as
mulheres estão sempre a queixar-se”. É justamente isso que assusta nal-
guns comentários de senso comum em torno do caso de Coimbra: os rapa-
zes não teriam feito mais do que… coisas de rapazes. E tê-las-iam feito com
“prostitutas”. Aliás, em muitas notícias de muitos jornais só li a palavra
“prostituta” e raramente a palavra “mulher”. Esta diferença de essência é
muito provavelmente partilhada pelos rapazes de Coimbra: a umas “não se
bate nem com uma flor”, outras podem ser presas de uma caçada — a tene-
brosa “geral”.

Perante estas situações de perfeito horror, e com justificações higienis-
tas em torno da sida, há quem queira o regresso dos bordéis. Devemos, de
facto, viver na época do pensamento débil. Propor o regresso dos bordéis é
como propor o regresso do apartheid para solucionar a crescente violência na
África do Sul. É que o cerne do problema está nas causas e razões que levam
certos homens a buscarem a prostituição. O que é necessário ver é que a es-
magadora maioria de clientes de prostituição são homens e a esmagadora
maioria de pessoas prostituídas são mulheres. Do mesmo modo que a esma-
gadora maioria de agressões sexuais são perpetradas por homens sobre mu-
lheres. Donde, qualquer coisa de errado se passa no reino da masculinidade
hegemónica — a tal “pura e dura”.

Muitos homens civilizados (daqueles que nunca agrediram sexual-
mente ou não viram o seu pénis cortado pela esposa) esquecem-se destes
factos quando escarnecem de iniciativas como o parlamento paritário. O
seu relativo liberalismo e a aceitação da igualdade sexual fazem-nos esque-
cer que há um problema de civilização nesta questão: um muro ou parede
que, em última instância, impede que a igualdade se concretize. O melhor
exemplo disto é o facto de a esmagadora maioria dos licenciados das uni-
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versidades portugueses serem hoje mulheres. E, no entanto, o mundo das
decisões políticas e económicas, ao nível do topo, é quase exclusivamente
masculino.

Muita gente diz que esta contradição se deve à maternidade: que uma
licenciada, por muito apta que seja a ser deputada, por exemplo, acaba por
prescindir dessa oportunidade a favor da vida familiar. Ora, nada na socie-
dade moderna nos diz que as mulheres tenham de ter ou queiram todas ter
filhos; nem que a criação de crianças não possa ser um processo com múlti-
plos agentes: homens, mulheres, pessoas sozinhas, grupos, gente de várias
orientações sexuais, pais adoptivos, etc. E muitas mulheres (e homens) es-
tão perfeitamente aptas e dispostas a terem carreiras e filhos; só que mesmo
assim não conseguem. Lá no fim da estrada, ergue-se a parede ideológica de
um mundo público e político masculino onde se olha de esguelha para as
mulheres: “Será que elas são mesmo capazes? Pelo seguro, é melhor esco-
lher um gajo.”

A única solução é política. Não se trata necessariamente de impor quo-
tas. Trata-se de, nos meios de maior abertura ideológica (e certos partidos te-
riam obrigação disso), estimular a participação feminina. Se não se der
espaço e tempo e incentivo, muitas mulheres não se lembrarão sequer de que
podem aceder a certos postos. Mas, mais que tudo, devem ser as mulheres a
lutarem por isso. Em Portugal falta um movimento feminista. Por não existir
é que muitos homens pensam que feminismo é o reverso do machismo. Só
que o machismo é um sintoma de doença cultural, o feminismo é um movi-
mento político crítico.

Entre a faca e a parede, restam duas vias às mulheres: usarem a faca
(o que me parece desaconselhável) ou partirem a parede. Se a primeira é as-
sustadora, já dou todo o meu apoio à segunda. Nós, homens, devemos valer
o que valemos como pessoas. Tal como o nome de família ou o sangue azul
já não definem quem somos, o que podemos fazer, ter e dizer, também o pé-
nis deixará de definir o quer que seja, salvo o prazer. O que só por si é muito
importante. Muitas masculinidades diferentes e alternativas estão na forja
nas sociedades modernas. Quase todas devem muito de inspiração ao femi-
nismo teórico e crítico, do mesmo modo que muitas conquistas sociais que
melhoraram a vida de toda a gente se deveram ao movimento operário ou
às lutas pelos direitos cívicos dos negros. Perder poder, sobretudo quando
este não é baseado no mérito, não é perder mas sim ganhar: dignidade, li-
berdade, leveza. Talvez um dia, então, o símbolo ambíguo da faca deixe de
fazer sentido.

6 de Fevereiro de 1994
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ERÓTICAS E EXÓTICAS

Esta é uma crónica de amores cruzados. Corria o ano de 1778 quando o ca-
pitão Cook chegou às ilhas do Havai (na altura baptizadas ilhas Sanduí-

che). As descrições da chegada são dignas de um filme de série B sobre os
mares do Sul: marinheiros cansados da solidão do barco arregalam os olhos
perante uma multidão de mulheres seminuas que os saúdam com abraços e
beijos e os incitam ao que então se chamava o “comércio sexual”. Cook, puri-
tano de gema, logo decreta a proibição do dito comércio, a que não estaria
alheia a consideração pela salvaguarda de uma futura força de trabalho nati-
va em risco de ser contaminada por doenças venéreas, que, curiosamente, se
chamavam em Inglaterra “mal francês” e em França “mal inglês”. Os mari-
nheiros não obedeceram. Sobretudo porque as mulheres não paravam de os
assediar. Cedo se formaram pares preferenciais de amantes. Entretanto, o ca-
pitão Cook era alvo das mais altas honrarias e tratado, dir-se-ia, como um
deus. Mal ele sabia. Após semanas, a nau de Cook zarpou das Havai em di-
recção à América. Porém, um problema técnico obrigou a um regresso à ilha
das “mulheres fáceis”. Desta vez não os esperava uma recepção amorosa. O
chefe local tratou de matar Cook sem pena nem agravo, iniciando-se a partir
daí um processo litigioso de ocupação por parte da Grã-Bretanha.

O antropólogo americano Marshall Sahlins (1985), num brilhante ensa-
io de antropologia histórica,* reconstituiu a estrutura social e os valores cul-
turais havaianos de então, explicando o que se passara do ponto de vista dos
outros. Acontece que Cook fora identificado como o deus Lono da mitologia
local, esperado como uma espécie de Messias para repor a ordem cósmica,
sempre imperfeita, sobretudo no respeitante à fertilidade e à reprodução das
espécies. Não excluindo a humana. Acontece também que, na cultura havai-
ana, os jovens de ambos os sexos deviam dar livre curso ao seu erotismo (com
qualquer sexo, diga-se) até uma certa idade, chegada a qual competia às mu-
lheres escolherem o parceiro certo com quem ter filhos. E o que era um parcei-
ro certo? Alguém que estivesse bem situado nas complicadas genealogias
que remontavam à época — 900 anos antes — da primeira migração para o
Havai. Todos sabemos como as genealogias são manipuláveis e como o pa-
rentesco é fonte de poder, quer político quer económico. Encontrar um ho-
mem genealogicamente bem situado significava aumentar as chances de ter
filhos poderosos, com mais acesso a bens, recursos, estatutos e pessoas. O ca-
samento era o que hoje chamamos um “contrato”.

Sendo assim, o comportamento licencioso das havaianas constituía um
cálculo em que interesses e emoções eram difíceis de dissociar: ter um filho
dos “anjos” que acompanhavam o deus Lono era a oportunidade única de
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uma vida para constituir uma linhagem rodeada das maiores honrarias. Ao
passo que, na interpretação dos marinheiros, se formava um dos mitos mais
fortes da cultura ocidental até hoje: a justaposição de exotismo e erotismo.
Quando Cook voltou, quebrou a ordem prescrita no mito: Lono não era su-
posto aparecer duas vezes num mesmo ciclo temporal. As relações com os
deuses não são sempre de respeito absoluto, podem ser “comerciais” (vemos
isso entre nós, com o culto dos santos católicos). O chefe havaiano não fez
mais do que punir o deus Lono pela desordem que criava com o seu inespera-
do reaparecimento. E as más-línguas dizem que ele não tinha, tão-pouco,
grande interesse em ver surgir genealogias concorrentes da sua.

Parece que nunca mais as relações hierárquicas entre os sexos no Havai
foram as mesmas. As mulheres haviam quebrado um dos mais fortes tabus
— o que proibia tomarem uma refeição em conjunto com homens. Elas havi-
am jantado inúmeras vezes a bordo — pois os marinheiros seguiam as regras
europeias da corte amorosa — sem que mal algum lhes tivesse acontecido.
Consta que as mulheres trataram de mudar os costumes, reivindicando mai-
or poder político na sociedade havaiana, quando mais tarde os sábios locais
desmentiram o carácter divino dos marinheiros brancos.

Para que serve este exemplo? Bem, conjuga duas formas de compara-
ção, a histórica e a cultural, que ajudam a mostrar que não andamos a saltar
para cima uns dos outros apenas com base nas hormonas. Quer queiramos,
quer não, damos sentido ao que fazemos. Ao ponto de as interpretações po-
derem ser mutuamente surdas e cegas, como entre havaianos e britânicos.

Quem se recusa a comparar interpretações culturais, e a aceitar a sua
variedade como válida, acaba por seguir dois caminhos que se revelam como
becos sem saída. O primeiro tem que ver com os cientistas do comportamen-
to animal: transpõem acriticamente para os humanos a ditadura hormonal
dos outros animais, fazendo da nossa vida emotiva e erótica uma hidráulica a
la Cabora Bassa: é imponente mas não funciona. O segundo tem que ver com
o ocidental endinheirado que recorre ao turismo sexual: procura o exótico-
-erótico dos moços e moças da Tailândia, procura o mítico Oriente, a ausência
de pêlos, o sorriso misterioso. Mas, como dizia uma antropóloga que estudou
algumas estâncias de turismo sexual tailandesas, os moços e as moças de lá
também partilham da teoria de Cabora Bassa: acham que os ocidentais são
imponentes e não funcionam.

20 de Fevereiro de 1994
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“NÓS AMAMOS OS NOSSOS PAIS”

Vários amigos me chamaram a atenção para o facto de escrever demasiado
sobre política sexual. Não era preciso. Eu próprio me canso de girar em

torno do mesmo. Num papel amarrotado no fundo de uma pasta descobri
notas com temas para crónicas que iam da praga dos “seguranças” até ao es-
pantoso fenómeno dos carros estacionados nos passeios, passando pela tene-
brosa candidatura de Eanes.

Acontece que o real prega rasteiras. Não se passa uma semana sem que
surja à tona a questão da política sexual; vai daí, um anjinho (ou um diabi-
nho, pouco importa) dentro de mim segreda-me que tenho a “obrigação” de
dizer qualquer coisa. Mesmo quando fico com a sensação amarga de estar a
seguir o rasto de factos jornalísticos criados, a maior parte das vezes, pelas ra-
zões erradas, isto é, pelo cheiro a escândalo. Nestes últimos dias, a batata
quente foi a recomendação do Parlamento Europeu no sentido de os Estados
membro legislarem sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo e o seu
direito à adopção. Estas coisas caem em Portugal como uma garrafa de Co-
ca-Cola entre um bando de bosquímanos. Uma das características centrais da
sociedade portuguesa é o facto de ter ficado alheia a alguns movimentos soci-
ais e mudanças de mentalidades que afectaram as sociedades ocidentais.
Numa penada, e para resumir, os movimentos de emancipação das mulheres
e dos homossexuais.

O resultado é que hoje se misturam formas incipientes destes movi-
mentos com o próprio efeito de backlash (ricochete, reacção e efeitos negati-
vos) que, 30 anos depois das movimentações dos anos 60, afectou a recepção
social daqueles movimentos noutras sociedades. Por tudo isto, os partidos
parlamentares reagiram de forma tão possidónia; normalmente os países es-
candinavos são invocados como exemplo de defesa dos direitos humanos,
mas quando se trata de política sexual a geografia exemplar regressa a For-
nos de Algodres (salvo seja).

Quando se discute o casamento homossexual e a adopção por homosse-
xuais em Portugal, está-se a discutir por cima de um vazio nas questões fun-
damentais prévias. No entanto, as sociedades já não mudam primeiro na
“infra-estrutura” e só depois na “superestrutura”. A legislação que possa vir
a proteger o direito dos homossexuais a casarem-se e/ou a adoptarem crian-
ças criará necessariamente aquilo que hoje falta: a figura da discriminação
com base na orientação sexual, em paridade com a discriminação racial, reli-
giosa, etc.

O principal argumento a favor da legislação tem que ver com a salva-
guarda de direitos. Isto é, muitos homossexuais não têm qualquer interesse
em casar. Nem em adoptar crianças. E a lei prevê que pessoas individuais
possam adoptar. O problema surge quando é tomada a decisão de dar ou não
a criança a A ou a B; aí, o preconceito homofóbico pode triunfar. A lei serviria
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para os eventuais lesados recorrerem, invocando claramente que a adopção
foi recusada não com base na instabilidade emocional, económica ou outra,
mas na orientação sexual do candidato à adopção. A simples omissão da lei é
uma carta em branco para os juízes recorrerem ao senso comum, à “ditadu-
ra” da maioria.

Os argumentos contra são uma subtil mistura de teologia, “direito na-
tural” e pura e simples inércia intelectual. Ao contrário dos homossexuais,
que passam uma vida inteira a ver heterossexualidade à sua volta (nos fil-
mes, nas ruas, na publicidade) e que a aprenderam também (em casa, na es-
cola), a maioria dos heterossexuais não sabe nada da homossexualidade, a
não ser os estereótipos.

Por isso, os argumentos contra centram-se nos efeitos perversos sobre a
criança adoptada. A isto os activistas dos direitos dos homossexuais respon-
dem sabiamente: “Todos os homossexuais são filhos de casais heterossexua-
is.” Acresce que a heterossexualidade normativa está na origem de um
excesso de crianças órfãs, abandonadas e por adoptar. O casal homossexual
que se decida pela adopção passará muito provavelmente por um processo
mais longo de decisão, de pesar os prós e os contras e terá, como ninguém,
uma consciência muito forte do que está a arriscar em termos de sanções soci-
ais. Daí que não seja leviano pensar que, quando adopta, o casal homossexu-
al adopta com vontade, amor e dedicação acrescidos.

A reacção negativa a este tipo de novidade centra-se muito em noções
sacralizadas da família e da reprodução. Convém lembrar uma série de coi-
sas. Primeira: hoje em dia a família de pai, mãe e filhos concorre com múlti-
plas formas de associação: mães solteiras, divorciados, pessoas que não
querem reproduzir, etc. Segundo: as sociedades modernas viram surgir um
tipo de relação nova, que já não se baseia no contrato, no interesse económico
ou na “obrigação” cultural de casar com o sexo oposto e ter filhos. A “relação
pura” é motivada unicamente pelo afecto. É uma realidade que foi tornada
possível por transformações tão importantes como hão-de ser a legalização
do casamento e adopção por gays: a separação da sexualidade da reprodução,
com a disponibilização de contraceptivos facilmente utilizáveis pelas mulhe-
res, e a prévia conquista de direitos cívicos por parte destas.

Há dez anos, assisti a uma manifestação em Boston contra a abolição de uma
lei estadual que permitia a adopção por casais homossexuais. Além dos pais
adoptivos, dezenas de crianças empunhavam cartazes que diziam: “Nós
amamos os nossos pais.” Tal como as sufragistas no princípio do século, ou
como os negros nos anos 60, aquelas crianças eram a semente de uma coisa a
que não escapamos como seres humanos: a mudança histórica dos valores e
costumes. Estavam a fazer civilização.

6 de Março de 1994
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O BRINCO À ESQUERDA

Nas queixas do tipo “já nada é como dantes”, um tema recorrente é o de
que, “agora, até já os homens usam brinco”. Este tipo de afirmação é dos

mais interessantes casos daquilo a que os sociólogos chamam o senso co-
mum.

De facto, tempos houve em que os homens usavam brincos. É certo que
o cristianismo sempre foi muito avesso a tudo o que implicasse mutilação
corporal ou excesso de adornos que transformassem o corpo em algo (ainda)
mais apetitoso. Sobretudo o corpo masculino, mais próximo da Divindade.
Mas, de todas as formas, já muito homem usou brinco no nosso passado, e os
adornos e jóias são, em muitas culturas, justamente sinais de masculinidade.
Todos nos recordamos dos piratas, essas figuras bravias e viris, ainda que
muitos de nós sempre tenhamos suspeitado de que o que se passava a bordo
tinha contornos mais suaves…

Há pouco mais de duas décadas, os hippies começaram a usar brincos
de forma ostensiva nas ruas das cidades do Ocidente. Embora — como o sa-
bem muito bem os homossexuais que participaram das comunidades hippi-
es — estes fossem mais machistas do que diziam ser, havia uma filosofia
genérica de diluição dos marcadores dos géneros. Hoje, o uso do brinco ge-
neralizou-se a muitos tipos de homem, sobretudo jovens. No entanto, a as-
sociação deste hábito a uma “feminização” dos homens é completamente
errada. Desiludam-se quer os conservadores, quer os libertadores dos cos-
tumes. Quando, sobretudo por influência da estética e cultura da música
rock e pop, muitos rapazes começaram a furar a orelha e a enfeitar-se, estabe-
leceu-se uma regra consensual e surda: o brinco deve ser usado na orelha es-
querda. Recorrendo à velha dicotomia esquerdo/direito — que o próprio
corpo, cheio de coisas em duplicado, ajuda a “confirmar” —, o brinco na
orelha direita ficou para os homossexuais, na esquerda para os heterossexu-
ais. O que parecia um acto libertador dos costumes logo criou regras de de-
finição, inclusão e exclusão.

Nos inícios dos anos 70, quando a cultura gay se tornou pública nos
Estados Unidos depois da revolta de Stonewall, o que fez foi o que todas as
culturas fazem: criar um conjunto de símbolos identitários. Como a orienta-
ção sexual é, antes do mais, uma questão de uso do corpo, investiu-se muito
nas formas de o marcar (furar orelhas, tatuagens etc.), na dança, nos estilos de
roupa. O uso de jeans, por exemplo, os lenços conhecidos como badanas, as
correntes de chaves, ou os brincos foram os sinais exteriores de uma cultura
gay marcadamente urbana. Com o passar do tempo, estes elementos permea-
ram a sociedade geral, sobretudo a juventude, tendo, no percurso, perdido os
significados especificamente gay. Hoje vêem-se rapazes em Lisboa usando
badanas azuis no bolso esquerdo traseiro que corariam se soubessem o que
isso significava há 15 anos.
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O que é certo é que, a par com o receio de levarem a etiqueta de “femini-
no”, os homens que hoje usam brinco recearam a derrapagem semântica de
“feminino” para “homossexual”, uma velha justaposição da nossa cultura
que vê a dicotomia dos sexos como um absoluto. Assim, o que parecia um
acto libertador dos costumes tornou-se numa nova forma de classificação.
Pode ser que o hábito não faça o monge. Mas como os provérbios são sempre
meias-verdades, é legítimo dizer: lá que ajuda a fazer, ajuda.

29 de Maio de 1994

O MURO DE PEDRA

Chamava-se Stonewall (muro de pedra) o bar de Nova Iorque onde come-
çou o movimento de libertação gay. Desde então muita coisa boa se fez

pela emancipação social, moral e política das minorias sexuais. E com efeitos
secundários na sociedade em geral, nos costumes, na arte, formas de vestir,
conviver, lutar e negociar a vida em comum.

Como entusiasta do movimento gay num sentido muito geral, creio ter
também uma dose de responsabilidade social: a de criticar o que vai mal. E
várias coisas vão mal, sendo sobretudo estas que aparecem nos media: em
parte porque a dinâmica do movimento se dá em países que têm passado na
última década por gravíssimas crises políticas e sociais do liberalismo, con-
ducentes a posições que, a meu ver, são contraproducentes; e em parte por-
que se pode aprender com algumas asneiras, de modo a não as reproduzir na
Lusitânia.

1

Aquestão do hipotálamo: muito badalada no ano passado foi esta “descober-
ta” de cientistas americanos (assumidamente homossexuais) de que haveria
uma determinação biológica para a homossexualidade. O último número da
Scientific American torna a pegar no assunto, felizmente de forma crítica. É
que parece que a pesquisa “do hipotálamo” estava cheia de buracos metodo-
lógicos e de ideias preconcebidas. Mas o que perturba é a intencionalidade:
os investigadores ficaram contentes (como homossexuais) com a suposta
descoberta. E um sector significativo da comunidade gay nos EUA tam-
bém. É como quem diz: se somos assim porque a mãe-natureza o quis, en-
tão a sociedade tem que nos aceitar. É a ditadura da biologia, por um lado,
e uma forma retrógrada de ver a sexualidade. É que é tão mau dizer que se
é homossexual por destino como dizer que o normal é ser heterossexual.
Com argumentos destes não resta espaço para a diversidade pessoal, para
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a invenção, para a descoberta e para a (boa) “polimorfia perversa” do avô
Freud.

2

John Boswell é um conhecido historiador gay americano, que no passado fez
excelentes trabalhos, trazendo à luz o passado escondido dos homossexuais.
Agora publicou um livro no qual diz ter descoberto que a Igreja antiga tinha
ritos próprios para casar pessoas do mesmo sexo. Ou seja: que o anátema so-
bre uniões homossexuais é historicamente recente. Parece que Boswell está a
tentar conciliar o seu catolicismo com a sua sexualidade e os seus sentimen-
tos de culpa e, assim, a fazer má história: é que o argumento é fraco, baseado
em documentos interpretáveis de mil e uma maneiras, e com muita água le-
vada esforçadamente para o moinho do autor. Este tipo de pesquisa é não só
um mau serviço à história como um mau serviço à “causa”.

3

Muitos leitores já sentiram aquela espécie de raiva que nos domina quando
somos discriminados. Às vezes dá mesmo vontade de gritar alto que fulano
tal, de preferência figura política ou do governo, conhecido por dizer obsce-
nidades contra os homossexuais, é na verdade… homossexual, só que “no ar-
mário”. Os mais radicais nos EUA começaram a fazer isso mesmo. Fartos de
verem pouco dinheiro ser dado na luta contra a sida e de constantes recuos
nos direitos sociais dos gays, fazem o chamado outing: denunciam publica-
mente que tal político ou tal estrela de cinema é homossexual não assumido.
Este tipo de radicalismo pode ser muito revolucionário, mas atenta contra
um princípio moral prévio: o respeitinho pela vida alheia.

Seguindo a ordem dos exemplos, pode-se destruir um muro de pedra dizen-
do que ele não é de pedra? Ou pegando nelas e pondo-as por outra ordem?
Ou atirando-lhe com pedras? Ficam as perguntas.

2 de Julho de 1994

TRABALHAR PARA O BRONZE

Aminha geração cresceu com a ideia de que um corpo bronzeado é um
corpo atraente. Mais: com a ideia de que o corpo bronzeado é um corpo

saudável. De há pouco tempo para cá, a ciência médica começou a alertar
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para os perigos da “excessiva exposição solar” (tradução: apanhar sol a mais)
e das possibilidades de contrair cancro da pele.

A relação entre os hábitos sociais em torno do corpo e a medicina tem
sido quase sempre caracterizada por este jogo do gato e do rato, e talvez com
mais intensidade nas últimas décadas. O que é entendido como “bom” e “bo-
nito” durante uns anos passa de repente a ser “mau” e “feio”. E o inverso
também é verdadeiro: azeite de oliva e sardinhas, antes sinónimos de empan-
turramento gorduroso, são agora a salvação para europeus do Norte intoxi-
cados por séculos de manteiga e natas.

Porém, o bronzeado é um caso à parte. Não tem que ver com a mecânica
interna do corpo, mas sim com o seu aspecto exterior. Está mais próximo da
roupa e da moda do que dos problemas de vesícula e colesterol. E tem ainda
que ver com uma questão que me parece ser a mais interessante: o desconten-
tamento generalizado dos europeus e americanos (dos “brancos”, pois) com
o que a natureza lhes deu. É que o bronzeado é basicamente uma afirmação
de que não se gosta da pele clara, seja ela branca, rosada, um pouco amarela-
da ou mesmo café-com-leite…

Para ultrapassar este problema de mal-estar “racial”, a solução do bron-
zeamento consiste numa forma de mutilação corporal — pois disso se trata.
As culturas estão cheias de exemplos semelhantes de marcação, no “lado ex-
terior” do corpo, de sinais sociais: basta pensar na circuncisão nas tradições
judaica, islâmica e de muitas culturas africanas; nos furos de orelhas, narizes
e lábios; nas expansões de lábios e pescoços; nas tatuagens e nas pinturas cor-
porais; nos cortes de cabelo. Os exemplos nunca mais acabariam, assim como
as funções das mutilações: estatuto, idade, etnicidade, classe, santidade, en-
fim, todas as variáveis da classificação social encontram uma ou outra mane-
ira de se exprimir em “trabalho sobre o corpo”, mesmo deixando de lado as
variáveis da roupa, da postura, ou da gestualidade.

A imagem do corpo bronzeado está associada — parece-me — à constru-
ção nos últimos cem anos de uma ideia idílica sobre os povos tropicais. Basta ler
o D. H. Lawrence para ver que, para ele, a “verdade”, a sensualidade, a “força
animal”, estavam ou nos corpos de povos a que hoje chamamos do Terceiro
Mundo, ou nos corpos das classes baixas da sua terra natal. O elogio do selva-
gem, assim como o elogio do que está no fundo da hierarquia social, vai de mãos
dadas com um implícito desprezo: se estão mais próximos da animalidade e da
natureza, então “nós” estamos mais próximos da humanidade e da cultura.

Toda a construção do exótico e do selvagem desde que os europeus se
foram meter na vida dos outros tem esta ambiguidade latente. Pense-se, por
exemplo, na inveja implícita no mito ocidental da potência e do tamanho ge-
nital dos negros, lado a lado com o fantasma do “negro violador de brancas”.
Em certas conjunturas históricas e sociais e em certos autores, manifesta-se o
pendor racista, noutros o romantismo do “bom selvagem”. Basta ver o exem-
plo desse estereótipo que é a “mulata brasileira”.
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Aquilo que é novo na fase da modernidade (passe o jargão) em que nos
encontramos é que os ocidentais começaram a querer incorporar (literalmen-
te: meter no corpo) algumas dessas características. Por vezes isto resulta em
situações quase caricatas, sobretudo no Sul da Europa, em que os projectos
ideais para o corpo são contraditórios. É o caso da loura oxigenada (porque o
louro, associado ao Norte da Europa, dá prestígio em países com pouca mo-
bilidade social, em que os corpos acabam por marcar a classe) com um ultra-
bronze, trabalhado nas torradeiras dos solários.

31 de Julho de 1994

NU

Nu deve ser a palavra mais bonita em português. Chauvinismo à parte, é
inultrapassável pelo naked inglês, cortante e férreo, ou pelo “desnudo”

castelhano, negativo e redundante. É uma palavra bonita, porque económi-
ca: uma consoante e uma vogal. Um N anguloso e um U redondo. É uma
perfeição. Para mais, tanto serve para referir “o nu” artístico, como a condi-
ção da criança quando vem ao mundo, como ainda o estado de quem prati-
ca nudismo.

O nudismo é um daqueles fenómenos típicos da civilização ocidental
moderna, quando o afastamento e a domesticação da natureza já chegaram a
um tal ponto que todos os pretextos de “naturalização” são bons. O que é ge-
nial no nudismo é, uma vez mais, a economia de meios: basta o corpo. E, em
Portugal, uma praia.

Como dizia recentemente o sociólogo Carlos Fortuna, a praia é reco-
nhecida como um espaço liminal, que serve para jogar com a ambiguidade
entre natureza e cultura. Que melhor sítio para expor o corpo, para —
como diria um Romântico — se despojar a pessoa dos atavios da civiliza-
ção? É certo, todavia, que até na praia se codificam espaços e comporta-
mentos: basta pensar nas modas cambiantes de fatos de banho, nos
chapéus-de-sol, nos piqueniques, nas técnicas de nadar. Até o nudista, em
última instância, não se livra da cultura: quanto mais não seja, o corte de
cabelo ou a depilação (trabalhos humanos sobre o símbolo animal da pela-
gem) denotam tendências e origens sociais. Em última instância, temos o
uso do corpo na marcha, na postura: mesmo nu, o corpo aristocrata conti-
nua a sê-lo, assim como o proletário e todas as outras etiquetas que se qui-
serem.

Até há pouco tempo, vivia-se no país uma daquelas agradáveis situa-
ções à portuguesa: nudistas e “têxteis” tinham um pacto implícito. Os pri-
meiros sacrificavam-se andando pelas praias até mais longe, fora de vista
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dos segundos. Os segundos — salvo os doentios mirones — não chateavam
os primeiros. Agora quer-se legislar sobre o nudismo e, em vez de olhar
para a tradição estabelecida, vão-se imitar códigos alheios. O problema des-
ses códigos é terem nascido em tradições do Norte da Europa, simultanea-
mente de tolerância dos direitos das minorias e de delineamento das
fronteiras entre grupos. Corre-se o risco, em breve, de os nudistas terem de
ser sócios de clubes e restringirem-se a espaços vedados.

Isso seria horrível. Quase ninguém é nudista por filosofia ou cor parti-
dária, pelo que a ideia de ter um equivalente nudista do cartão de campista é
um absurdo. Um dos atractivos do nudismo é justamente procurar espaços
relativamente isolados e não desembocar num Inatel do nu. Os argumentos
moralistas são toscos. Fora os casos de praias de “engate”, fazer nudismo não
implica nenhum contacto com os outros, nenhuma comunhão. O nudista
chega mesmo a ser mais “inocente” que o “têxtil”, pois tudo expõe e tudo vê
exposto. É no “textilismo” que há mais sedução, jogo de mostra e esconde,
atracção pelo oculto que se entrevê, que quase se expõe nas curvas e reentrân-
cias exageradas e sexy de um fato de banho de corte arrojado.

Legislar sobre o nudismo é (tra)vesti-lo. Ahaver regulamentação, devia
ser contra os mirones. Esses, sim, estão a apropriar-se indevidamente dos
corpos dos outros. Esses não estão a seguir as regras do jogo da liberdade.
Equipados dos seus fatos de banho, ei-los que chegam às secções nudistas e
se põem a mirar, quando não mesmo a intercalar os presentes — a assediar,
pois… — ou a partir do princípio de que um sexo à mostra é um convite e não
uma expressão de naturalidade. O nudista, esse sabe muito bem que quando
se aproxima da fronteira do mundo têxtil deve vestir de novo o fato de banho.
Não quer confusões: aceita o pacto social, assim como exige o direito a exer-
cer a fantasia temporária de que ele não existe. Se o projecto de lei actual for
para a frente, a beleza da palavra “nu” morrerá. Substituída por “praticante
de naturismo” ou outra expressão de código de barras ainda pior.

7 de Agosto de 1994

CORPO AUSENTE

No Verão, parece haver um conluio na publicidade e nos media para exibir
corpos e falar de erotismo. Isto provavelmente baseia-se na ideia feita de

que os seres humanos, chegado o bom tempo, regressam todos à adolescência
hormonal. Mas no mundo real o erotismo é talvez mais vivido ao nível da fan-
tasia, da cabeça, da linguagem, do que ao nível do corpo-a-corpo.

Quem percebeu isto muito bem foram os empresários das linhas eróti-
cas. Abra-se uma página de publicidade dum jornal, listem-se os anúncios de
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telefones eróticos e ter-se-á a prova de um negócio de sucesso. Num anúncio,
uma certa Sónia pergunta-nos se queremos ouvir as fantasias dela, e forne-
ce-nos um número de telefone com imensos dígitos. Tarifa internacional.
Logo abaixo, temos um tal de Telefone Vermelho, com quatro números interna-
cionais. Há-os hetero e há-os gay. Até os há ambíguos, como um que diz Girls!
Girls! Girls!, mostrando duas senhoras enroscadas, mas sem instruções
quanto à orientação sexual. E etc., que o espaço é pouco.

Este negócio, além de triste, é pertinente dos pontos de vista económico
e cultural. Põe a um canto o chinfrim que se faz em torno do sexo virtual, com
todos aqueles fatos, capacetes e vibradores ligados a computadores, e que os
cronistas adoram como exemplos de uma nova era do corpo e outros delírios
de pós-modernidade para que se atiram com a melhor das boas vontades. O
sexo virtual será treta enquanto não for acessível a qualquer um. Ao passo
que as linhas eróticas são acessíveis a qualquer um. Elas é que são modernas,
com ou sem “pós”.

O facto de não precisarem de gadgets, utensílios e botões é muito impor-
tante. O telefone é uma invenção que já nem se olha como tal. Pertence ao ca-
pitalismo popular. O telefone permite que numa conversa erótica (paga ou
não) só se use a voz, donde a linguagem. É a extensão racional perfeita da se-
xualidade humana: não é preciso o corpo para nada, tudo tem que ver com as
imagens que a cabeça humana produz, com a conversa estabelecida entre as
duas partes, em que o ou a profissional do outro lado do fio encaminha a con-
versa no sentido das fantasias do cliente. Isto é, vai descodificando a lingua-
gem do cliente, vai traduzindo a sua líbido, vai dominando a sua língua.

Os negócios de sexo talvez sejam dos sectores económicos ao mesmo tem-
po mais lucrativos e mais próprios da sociedade moderna, bem como da sua
globalização. Junto com o turismo. Milhões de pessoas, desde o pós-guerra, ro-
dopiam pelo mundo fora experimentando — bem ou mal, para o bem ou para o
mal — o clima, a cultura ou o erotismo de outras paragens. Do mesmo modo,
milhões de pessoas vêem outras — que não conhecem pessoalmente — entre-
gues a toda a sorte de actos sexuais, em fotos, vídeos e filmes. Em muitos países
menos desenvolvidos (e Portugal não escapa à regra), fornece-se sexo como par-
te do pacote turístico. A regra é, grosso modo, esta: quanto mais condenável no
país de origem o tipo de parceiro ou prática sexual, tanto mais serão oferecidos
num país menos desenvolvido.

A esta internacionalização da economia do sexo não podiam escapar
as telecomunicações. O que diferencia o sexo por telefone é que não há cor-
pos, mas palavras que falam dos fantasmas dos corpos. É tudo mais higié-
nico, distante, clínico. Por isso não é preciso pôr as/os desgraçadas/os
das/os telefonistas na Tailândia, no Haiti ou na Costa de Caparica. Para
negócio limpo, sítio limpo, de preferência off-shore: ilhas Virgens e outros
paraísos naturais e fiscais. Quando se liga um daqueles números extensís-
simos, sabe-se que se vai pagar os olhos da cara. O senhor ou a senhora do
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outro lado do telefone também o sabe: por isso vai tacteando o dialecto
erótico do cliente, como um psicanalista menos sério que prolongue numa
hora o que podia ter sido concluído em cinco minutos. Com uma diferen-
ça: em vez do cachimbo e do olhar compreensivo, sorve uma coca-cola e
boceja.

14 de Agosto de 1994

UM SORRISO PARA O PAPA

Num café de Lisboa, dois colegas conversam. Um defende a legalização
total do aborto. Outro a proibição. O personagem “pró-vida” invoca o

valor inalienável da vida. O personagem “pró-escolha” invoca a liberdade de
decisão da mulher; sendo o aborto proibido, continua a praticar-se clandesti-
namente, sem condições, provocando a morte de muitas mulheres. É uma
posição baseada no realismo. Diz mais: trazer a este mundo crianças indese-
jadas ou para as quais não existem condições dignas de sobrevivência é um
crime maior. O primeiro diz que isso se resolve com solidariedade e assistên-
cia. Irritam-se. A discussão começa a patinar. Um diz que um feto com uma
semana já é vida. O outro, que é um punhado de células sem consciência. Ou
mudam de tema ou zangam-se.

No caso — raro — de perguntarem a opinião das suas mulheres, ambos
concordarão que o problema não se poria se o controlo e planeamento da fer-
tilidade se fizessem devidamente. Mas como? O “pró-vida” dirá que o único
método respeitável é o que a Igreja Católica recomenda. O “pró-escolha” dirá
que esse método não dá verdadeira liberdade às pessoas e defende o preser-
vativo, a pílula, os DIU, etc. O seu colega responderá que a questão central
não é a liberdade individual, mas sim a responsabilidade perante uma ordem
natural, criada por Deus, e que o outro está a propor o aborto como forma de
contracepção.

Estas pessoas não existem. Os católicos comuns usam métodos contra-
ceptivos dos mais variados e muitas católicas já recorreram ao aborto. Clan-
destino. E as pessoas “pró-escolha”, evidentemente, não gostam de fazer
abortos. É aqui — no facto de se reconhecer que o aborto é um último recur-
so e nunca uma leviandade — que há alguma superioridade moral na atitu-
de “pró-escolha”. O princípio do respeito pela vida é partilhado pelos dois
campos oponentes, mas ao campo “pró-vida” falta-lhe o reconhecimento
das raízes e consequências sociais de uma sociedade que fecha os olhos ao
planeamento familiar.

É por isso que a atitude da Igreja Católica e dos dirigentes religiosos is-
lâmicos perante a Conferência do Cairo é inaceitável. Grande parte do mun-
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do é hoje composto de crianças e pessoas que nasceram indesejadas para uma
vida de miséria e atrocidade que, por comparação, faz da Idade Média um
Club Mediterranée bucólico. O pior, todavia, é que a argumentação do Esta-
do do Vaticano (sim, a Igreja Católica tem voto como país…) não surge fun-
damentada nas ideias religiosas.

Diz a Igreja que as propostas da conferência visam a contenção da popu-
lação do Terceiro Mundo apenas para que esta não invada os países desenvol-
vidos. Se caísse no vazio, esta afirmação seria justíssima, já que a explosão
demográfica no Terceiro Mundo é uma das consequências da exploração deste
pelos países desenvolvidos. Mas o argumento é cínico: basta ver o triste espec-
táculo das manifestações nas Filipinas, convocadas pela Igreja, mobilizando
contra a contracepção uma população excedentária de miseráveis que está à
beira de cair para o mar. É como Cavaco Silva a argumentar contra a regionali-
zação com o fantasma da burocracia e do nepotismo que ele próprio tem incen-
tivado.

No fundo, o que horroriza os dirigentes católicos e os extremistas
“pró-vida” é a novidade que a Conferência do Cairo propõe: mais educação,
mais poder decisório para as mulheres. Horroriza-os que a evidência se torne
realidade: são as mulheres que têm filhos. É evidente que não se pode ter uma
atitude beata perante estas conferências, já que o controlo populacional e re-
produtivo tem uma longa e negra história e serve lindamente para escamote-
ar a dívida que o Norte do planeta tem para com o Sul. Só que, desta feita, não
vale a pena os bispos esgrimirem estes argumentos de bom tom. Porque ago-
ra são as mulheres do Sul que estão a exigir o planeamento familiar. Como
uma que, na TV, dizia: “Agora que comecei a usar contraceptivos já não vou
ter mais filhos. Graças a Deus!” E sorria.

4 de Setembro de 1994

DESINFECTANTE FAMILIAR

Carreira de autocarro número 49. A rapariga que vai sentada perto da ja-
nela não deve ter mais de 18 anos, a mesma idade das amigas que a ro-

deiam. Veste calças e blusão de ganga, sapatos de ténis meio gastos. Fala
alto. Fala mesmo alto. O divertimento principal consiste em enviar piropos
para rapazes que passam na rua. Ri-se com as provocações que faz. As ami-
gas riem-se com ela. Discutem as qualidades e os defeitos dos rapazes que
conhecem: tanto do ponto de vista físico como de comportamento. O ouvin-
te-voyeur desprevenido poderia saltar para conclusões rápidas: uma jovem
de liceu ou universidade, despreocupada e feliz. Mas como os autocarros
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demoram horas para percorrer umas centenas de metros, a verdade viria a
revelar-se mais complexa.

Afinal, a rapariga trabalhava e estudava. Vivia em casa dos pais, mas
procurava um apartamento para partilhar com amigas. E tinha um filho. Não
era uma vítima, uma pobre rapariga maltratada e azarada. Se a gravidez ha-
via sido um azar, já a decisão de ficar com a criança fora deliberada. Sem que
isso implicasse uma postura ideológica contra o aborto. Às objecções dos
pais e aos comentários dos vizinhos, não ligou. Recusou que o pai da criança
tivesse de ser necessariamente o seu companheiro. Reconhecia que devia ter
concluído os estudos — mas por isso mesmo recomeçava-os agora. Não era
um “caso social”: estava cheia de energia, de vontades positivas. Inventava a
sua vida. Dava-lhe sentido. Era mais pessoa que os passageiros cinzentos que
a olhavam de soslaio.

O autocarro deve ter passado, a certa altura, por um daqueles outdoors
de uma nova campanha contra a sida. Aquele que retrata uma família feliz:
um homem e uma mulher, na casa dos 30, com um “casalinho” de filhos. To-
dos brancos. A puxarem para o louro. Com sinais exteriores de classe média.
Tenho pena que a rapariga não tenha reparado no anúncio: ter-se-ia escanda-
lizado? Teria ficado perplexa? Ou teria rido dele? Ali estava, num pedacinho
de quotidiano de Lisboa, uma jovem que exemplificava uma de mil maneiras
de reinventar a vida e as identidades, num mundo onde nem a educação,
nem o emprego, nem os valores permitem que se fale com certeza absoluta de
que existam ainda famílias como aquela. Haverá algumas, o que é óptimo.
Mas apenas “tão óptimo” como modalidades alternativas. É caso para dizer:
famílias daquelas só no papel, como o do anúncio. Ou, pior: estes publicitári-
os são uns exagerados. Com a mesma lógica do detergente, apresentam-nos
uma família desinfectada e desinfectante.

Tudo isto se ficaria pela mera caricatura caso a campanha fosse, por
exemplo, pelo pagamento atempado dos impostos, ou uma inanidade do gé-
nero. Mas era sobre a sida. A Comissão de Luta deve saber melhor que nin-
guém (corrijo: tem obrigação de saber) que a ideia feita de um modelo certo
de comportamento, de uniões entre indivíduos e de sexualidade, é uma das
fontes de discriminação, preconceito e cegueira em relação à sida. Porém, na
atitude papalva e sociologicamente terrorista que caracteriza o senso comum
oficial neste país, vai de dizer que se todos nos casarmos bem cedo, com gente
do sexo oposto, e nos pusermos a ter filhos e trabalharmos muito para termos
muito dinheirinho e logo muita saúde — a epidemia acaba.

Lembram-se da Laranja Mecânica? Pois bem: todas as pessoas “estatais”
ligadas ao problema da sida deviam passar horas seguidas a olhar aqueles
anúncios. Até à exaustão. Até ao enjoo. Até à aversão. Mas talvez este método
seja um bocado totalitário de mais, confesso. Pelo que há uma alternativa
mais construtiva: assistir a uma projecção de Silverlake (passado no ciclo Ci-
nema Positivo e no excelente programa de Maria João Seixas, na cada vez me-
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lhor TV2). Sem intervalos para chichis e pipocas. Com um lenço ao lado, se
for preciso. Mas sobretudo com o coração, com a cabeça e com as entranhas
em estado de sítio. Talvez então aprendessem um pouco mais sobre os seres
humanos, os seus mais variados caminhos, as suas tentativas de dar sentido à
vida e à morte. Sem o paradigma do Código Civil e do IRS. Com o paradigma
do amor e da liberdade.

5 de Fevereiro de 1995

MADE IN AMOREIRAS

No dia 14 deste mês, milhares de jovens consumidores vão estar mais inte-
ressados no Dia de São Valentim ou dos Namorados do que na novela

Corin Tellado (de vidro?) do PSD. Reconheça-se que, apesar de tudo, aquele é
mais interessante que esta. Quantas pessoas se podem gabar de, no seu tem-
po de vida, terem assistido à importação ou ao aparecimento de uma tradi-
ção? Poucas, comcerteza. Sobretudo as do mundo das ciências sociais e
humanas. Estas nunca mais olharam para as tradições da mesma maneira
desde que foi publicado o já histórico A Invenção da Tradição, de E. Hobsbawm
e T. Ranger.* Acontece que em Portugal está uma a ser inventada: justamente
o Dia de São Valentim.

O Dia de S. Valentim só se comemora em Portugal há meia dúzia de
anos. Durante longo tempo, uma função semelhante era cumprida, conso-
ante as zonas do país, pelo Dia de Santo António, pelo de São João ou ou-
tros. Por vezes, ocasiões de trabalho colectivo envolvendo elementos de
festa, como as desfolhadas, serviam também para a celebração dos enamo-
ramentos.

Mas esses dias e essas ocasiões eram coisas da ruralidade camponesa
ou, na melhor das hipóteses, da “urbanidade rural” dos chamados bairros
populares de Lisboa e Porto. Com as transformações sociais aceleradas dos
últimos vinte anos, estes universos decaíram quase até à extinção. E novos
universos consolidaram-se completamente fora dos referentes daqueles: os
pós-rurais dos subúrbios, as classes urbanas e a sua expressão social mais for-
te — a “juventude”. O que de mais novo os caracteriza é uma crescente defi-
nição da identidade pessoal pelos hábitos de consumo. As regras de atracção
sentimental, o enamoramento e a sobrevivência das relações prendem-se
cada vez mais com a capacidade de consumir; e consumir as coisas certas (in-
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cluindo os modelos de sentimentos). Embora criativos culturalmente como
qualquer outro grupo, parte do consumismo dos novos urbanos é de impor-
tação. Como o é também o São Valentim — ponto de união entre calendário
ritual, consumo e vida afectiva.

O São Valentim reúne três características fundamentais: primeiro, é de
importação anglo-americana; segundo, consiste em comprar algo (mas tam-
bém em dar, é certo); por fim, a invocação de um “santo” dá-lhe a máscara sub-
til da tradição. A origem americana (quando até poderia ter sido europeia) é
sinal da hegemonia dos EUA no campo cultural dos hábitos de consumo. As
influências culturais sempre se fizeram assim, a partir de centros fortes. A ca-
racterística original do caso actual é que a cultura americana é, antes do mais, a
própria cultura do consumo. Claro que nos locais para onde o produto é expor-
tado este é adaptado a novos significados e usos; por vezes dão-se mesmo no-
vas misturas que, por sua vez, podem mesmo ser importadas pelo centro. Tal
não parece, porém, estar a acontecer aqui. Não houve a capacidade de inovar a
partir de dentro, transformando, por exemplo, o Santo António ou o São João
em práticas novas para tempos novos. É que a lógica comercial é mais forte, e
de facto o São Valentim foi, em Portugal, uma criação de lojistas. As Amoreiras
como um centro de produção de cultura — quem diria?!

Daqui a umas décadas, o São Valentim vai parecer uma “tradição ime-
morial”. Provavelmente até virá a fazer total sentido afectivo e social para
toda a gente. Tanto mais quanto as relações afectivas entre pares de indivídu-
os se afirmarem como o nó fundamental da vida social, em detrimento do tra-
balho, da família, ou da nação. Todavia, para nós que assistimos ao seu
aparecimento quando já homens e mulheres feitos, parecer-nos-á sempre o
McDonald’s do amor: feito em cadeia, dispendioso e de duvidosa qualidade.

12 de Fevereiro de 1995

PAIXÃO

Se fosse um daqueles etnólogos “à antiga”, preocupado com as característi-
cas do “carácter nacional”, diria que o uso da palavra paixão na língua

portuguesa revela algumas originalidades da nossa cultura. Sobretudo a sua
transformação em expressões como “apaixonado” e “apaixonar-se”, revela-
doras do carácter activo e reflexivo da ideia de paixão.

Será por acaso que a paixão se refere tanto à paixão de Cristo quanto ao
estado de enamoramento exacerbado sentido pelo comum dos mortais? Jul-
go estar certo ao dizer que a noção cristã de paixão tem que ver com a ideia de
sofrimento e sacrifício, por amor à divindade e por amor aos homens (e às
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mulheres). Cristo é a clássica “figura exemplar”, cujo sacrifício garante a ligação
dos mortais à divindade. Segundo as interpretações sociológicas clássicas, as di-
vindades são por assim dizer metáforas da própria sociedade: adorando-as e
obedecendo às regras por elas prescritas, adoraríamos o facto de vivermos em
colectivos organizados e respeitaríamos as regras do viver em sociedade como
eternas, sagradas e exteriores à nossa vontade e inventividade.

A ideia de paixão surgiria então como a forma de amor extrema, levan-
do ao sacrifício do próprio indivíduo (neste caso Cristo) em nome da boa re-
lação entre a divindade e os mortais. Que é como quem diz, entre as pessoas e
as regras sociais. Por isso só alguém que recusa liminarmente o egoísmo, o in-
dividualismo, a manipulação pessoal das zonas cinzentas das regras sociais,
é que estaria apto a estabelecer esse pacto, essa aliança. No cristianismo, Cris-
to representa a encarnação disso mesmo.

A paixão entre duas pessoas não está tão longe disto quanto possa pare-
cer. Na nossa cultura, a paixão é entendida como um estado afectivo especial,
transitório, difícil de sustentar. Trata-se de um enamoramento tão forte que ao
mesmo tempo que produz prazer produz dor. É visto como altamente desejá-
vel (“quem nunca esteve apaixonado não sabe nada”, etc), mas como muito as-
sustador. Pretende-se que dure sempre, mas sabe-se que acabará. Prezam-se as
suas delícias e temem-se os seus excessos. A estranha clarividência que a pai-
xão provoca vai a par e passo com a cegueira da obsessão. Em suma: o estado
de paixão mostra que é possível entrar em fusão com outrem, e ao mesmo tem-
po demonstra que isso é perigoso para a individualidade. Mais: as angústias
da paixão advêm do facto de se sentir que a fusão nunca é possível. Que somos
irremediavelmente indivíduos, tentando transcender-nos e ligar-nos a outros
através das palavras, dos actos, e do corpo.

A paixão amorosa é uma escola de relações sociais. Uma pessoa pode
apaixonar-se por alguém que não retribui essa paixão. Ou pode ser o alvo da
paixão de outrem, sem retribuir. Ou pode dar-se o caso de as duas pessoas se
apaixonarem. Em qualquer dos casos, trata-se da relação social à escala mais
reduzida de todas: entre dois indivíduos. E os três casos são exemplares dos
conteúdos possíveis das relações: desfasamento com sensação de perda, des-
fasamento com sensação de ser assediado e comunhão.

O mais fascinante nos estados amorosos como factos culturais até nem
é a variabilidade cultural dos significados de enamoramento, amor ou pai-
xão. É o facto de não ser através de contratos, leis, policiamento, ou sanções,
que se compreendem e aceitam as regras sociais, mas sim através da sua
mais completa incorporação individual: como sentimento, emoção e erotis-
mo. Por isso a transcendência de si próprio é tão semelhante à experiência
religiosa. Nos tempos que correm — e nos meios em que circulo — o senti-
mento religioso é coisa remota. Mas provavelmente não existe nada de tão
forte, marcante da experiência de vida e fundamental para se perceber a
quantas se anda, como o amor-paixão. É o transcendente moderno.
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Cada vez mais o sentido de uma existência plena passa pelo amor-paixão,
pela ideia de que a auto-identidade se constitui sobretudo pela veracidade de
uma relação sentimental. Mais do que pelo sucesso profissional, o estrelato, a ri-
queza ou a gratificação. Ao ponto de o movimento da paixão se tornar indepen-
dente dos seus contextos institucionais: a família, o casamento, a monogamia, a
compatibilidade social ou etária, o sexo dos parceiros. É certo que se partilham
significados culturais comuns sobre o que é a paixão. Mas fica sempre em aberto
um enorme espaço de manobra: não ditos, sentimentos incompreensíveis, emo-
ções para as quais ninguém nos treinou. Isto é, a paixão é da ordem do sagrado:
uma Páscoa sem fim.

16 de Abril de 1995

COZIDO À PORTUGUESA

Quando olhamos para a história europeia moderna, verificamos normal-
mente que os chamados comportamentos “desviantes” passaram por

definições que parecem contraditórias entre si. O que nos surge classificado
como pecado há duzentos anos, surge depois como crime e mais tarde ainda
como doença. Aconteceu com os homossexuais, em certa medida com os lou-
cos e os próprios “criminosos”, aconteceu metaforicamente com as mulhe-
res, e poderá estar a acontecer com os toxicodependentes.

Em primeiro lugar, não se trata de uma evolução linear, nem de uma
substituição total de uma categoria por outra. Em segundo, estas definições
podem coexistir — mesmo hoje — e serem usadas com a atribuição de maior
ou menor peso a cada uma delas consoante contextos específicos. Por fim,
elas nem sequer são assim tão contraditórias entre si, já que podem ser vis-
tas como traduções umas das outras consoante as “línguas” históricas e cul-
turais.

O exemplo mais flagrante tem sido o da homossexualidade. Como
bem demonstraram os historiadores sociais, aquilo que se classificava
como pecado no campo da homossexualidade não era esta em si. A defini-
ção nem existia — ou, como diria Foucault, a “espécie” “o homossexual”
não estava nem definida pela sociedade nem autodefinida pelos “homos-
sexuais”. Pecaminoso era, antes, um determinado acto erótico — a sodo-
mia — fosse ele praticado com mulheres ou homens. Tratava-se de punir
uma sexualidade que não tivesse por fim ou como consequência possível a
reprodução. A definição da homossexualidade como crime ou doença
deu-se quase em simultâneo.

Muitas das prescrições e proibições de fundo religioso foram transfor-
madas na nossa sociedade em letra da lei. O comportamento homossexual foi
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mal visto não em termos de pecado e castigo divino, mas continuou a ser pu-
nido na base da moralidade e dos bons costumes. No fundo, porém, era per-
seguido como um comportamento avesso às regulações da família e à
reprodução, e incontrolável pelo Estado por ser íntimo.

Curiosamente, os primeiros defensores públicos do que hoje se chama-
riam direitos dos homossexuais foram homens ligados à medicina e à psiqui-
atria. Ao mesmo tempo que definiam o homossexual como uma sub-espécie
— no fundo, como uma suposta vítima da sua biologia ou do seu inconscien-
te — defendiam-no nos seus interesses sociais e políticos. Ainda não nos li-
bertámos completamente deste paradoxo: quanto mais se definem direitos
mais é necessário definir os seus recipientes, e esta definição pode entravar a
libertação. Pode. Mas não tem que.

O que surge deste conflito é a “identidade social”. Hoje é largamente
negada a definição doentia da homossexualidade, tendo-se introduzido
as ideias de escolha, opção, ou orientação sexual. De algum modo rele-
gou-se para o reino do irrelevante “as origens” ou as “causas”, reconhe-
cendo que uma obsessão com estas releva de um espírito prossecutório e
duma ansiedade em classificar. Mas investiu-se (e o “se” refere-se sobretu-
do às comunidades homossexuais) na noção de identidade de grupo, de
subcultura, de minoria. Este tem sido, em muitos países, o meio mais efi-
caz de lutar por direitos e de vigiar a sua implementação. Tem sido tam-
bém uma forma de garantir mais segurança, apoio emocional e modelos
orientadores para muita gente que, de outro modo, sofreria em silêncio a
estranheza de não se sentir encaixado na norma. Resta saber, agora, se isto
não terá conduzido a excessos de definição de fronteiras. Se não se terá
construído uma identidade “étnica”, passível de eventuais “nacionalis-
mos”, mesmo que concordemos que isso é um mal menor se comparado
com o reino de terror da política sexual normativa. Para não falar do facto
de a heterossexualidade ser a forma extrema — inquestionável, essencial,
a única “natural” — de identidade “étnica”.

Talvez. Mas por esta altura já o leitor se perguntou: mas este tipo está a
falar em directo de Marte, ou quê? Os problemas que está a levantar podem
aplicar-se a Nova Iorque, São Francisco, Londres, Berlim ou Barcelona. Mas,
e então, Lisboa? Ou o Porto? Ou Oliveira do Bairro? Deixem-me rir! Tem ra-
zão. Portugal é um sítio perturbador (no bom e no mau sentido) porque che-
gou tarde a certas realidades e ideias novas. Aqui, a ideia de pecado, a de
crime, a de doença e até a de identidade aparecem claramente misturadas nas
pessoas, instituições e contextos. É o cozido à portuguesa. São tantos os in-
gredientes que a digestão é lenta.

Só que não é preciso passar por todas as supostas fases. Pode-se avançar
logo para uma síntese mais interessante destes percursos: defender a ideia de
que, sendo necessário um movimento social pela afirmação dos homossexu-
ais como cidadãos de pleno direito, este poderá batalhar desde já no sentido
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da pluralidade de identidades pessoais como um princípio para uma socie-
dade mais justa e — convenhamos — mais estimulante. Oxalá quando se sair
do armário não cheire de mais a naftalina.

21 de Maio de 1995

A PÁGINA DO CORPO

Edição do Público,, 8 de Junho de 1995. Abra-se na página 22, isto é, lá bem
para o fim, onde surgem as coisas consideradas menos importantes. A

secção chama-se “Sociedade”. Nada mais adequado, quando nos confronta-
mos com os quatro artigos que constituem o corpo da página. Ou deveria di-
zer “a página do corpo”?

Primeiro artigo: o televangelista Billy Graham desmaiou durante um
discurso. Parece que a sua saúde não vai bem. Mas diz ele que não quer refor-
mar-se, que está “físicamente capaz para continuar a realizar cruzadas du-
rante mais cinco anos”. A fotografia mostra-o de cabeça descaída diante de
um microfone.

Segundo artigo: um relatório da UNICEF constata que dezenas de mi-
lhões de crianças em todo o mundo são escravizadas na prostituição e sub-
metidas a precárias condições de trabalho. A subnutrição, o uso para
prostituição e pornografia, os abusos sexuais, caracterizam a vida destas
crianças, muitas das quais são seropositivas. Não há fotografia.

Terceiro artigo: Paul Bernardo é um jovem canadiano que violou, muti-
lou e assassinou menores. Também gravava em vídeo as suas “proezas”, e é
agora o centro de um caso judicial e mediático praticamente sem precedentes
na terra da Polícia Montada. A fotografia mostra um jovem sorridente, com a
cara risonha de uma rapariga anichada contra o seu pescoço.

Quarto artigo: a seita Aum da Verdade Suprema não pára de surpreen-
der. Agora ficou a saber-se que em tempos raptaram um homem que incine-
raram num microndas industrial. O caso da Aum também se transformou no
mais mediático e assustador do Japão graças ao terrorismo biológico perpe-
trado no metro de Tóquio. A fotografia mostra, simplesmente, a cara do guru
Asahara. Para os nossos padrões estéticos, é suficiente como susto.

Estes casos têm mais em comum do que possa parecer à primeira vista.
Todos têm que ver com o corpo: o corpo doente de Billy Graham; o corpo
desfeito a microndas; os corpos anónimos de crianças prostituídas; os cor-
pos violados e mortos das vítimas de Bernardo. Todos têm que ver com a
mediatização: Billy Graham é um televangelista; a seita Aum tornou-se
numa série de terror na TV; Bernardo ocupa na TV canadiana um lugar se-
melhante a O. J. Simpson, e para mais videogravou os seus feitos; as crian-
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ças são objecto de pornografia, circulando os seus corpos pelas páginas de
revistas e pelos vídeos.

Por outro lado, todos eles são cruzamentos de vários fenómenos, que
acabam por surgir interligados pelo espaço comum de uma página de jor-
nal e por esta breve interpretação. Em Billy Graham é o corpo do “profeta”
que, decompondo-se, não põe em causa a cruzada espiritual. Tanto mais
quanto esta é feita não no púlpito ou na rua, mas na TV. Em última instância,
Graham poderá continuar a existir virtualmente para sempre, pois a sua
mensagem é tão minimal que um show seu poderá ser reemitido ad nauseam.
No caso das crianças, não só o subdesenvolvimento produzirá carne fresca
para os turismos sexuais, como as suas imagens poderão ser reproduzidas
infinitamente para gáudio do voyeurismo perverso. No caso de Bernardo, é
a associação entre sexo, tortura e morte que faz cócegas nas cabeças dos es-
pectadores, provavelmente inconscientes de que desejam — ao acompa-
nharem a cobertura do caso judicial — a oportunidade de entrever algumas
imagens dos vídeos caseiros. E, no caso de Asahara, a espiritualidade apo-
calíptica da seita estará sempre associada às “experiências” com os corpos
desprezados dos outros, e da imprensa espera o público o desvendar de
mais e mais atrocidades.

Há qualquer coisa de assustador em tudo isto: é como se a realidade
corpórea e individual dos outros tivesse desaparecido de vez e eles fossem
potenciais joguetes de um qualquer jogo virtual. Quase imagino que Paul
Bernardo nem via, nem cheirava, nem ouvia, nem sentia a existência real das
suas vítimas e que, enquanto se portava como um monstro, na sua cabeça era
projectado um filme, apenas um filme. Talvez não fosse má ideia, nos tempos
que correm, começarmos a perguntar-nos que realidade irreal é esta que esta-
mos a criar na sociedade contemporânea. Afinal, estes quatro casos preen-
cheram toda uma página da secção de … “Sociedade”.

11 de Junho de 1995

O PIOR GENE

Todos os anos é a mesma coisa: com uma frequência semelhante às dos de-
sastres de avião, surge o tema dos genes gay, a nova coqueluche da ciência

pop e dos media. Não duvido do rigor e intenções dos jornalistas que fazem a
divulgação, mas preocupa-me muito mais o efeito social disto tudo, que se
reflecte na expressão de rua “eles descobriram que”, seguida de afirmações
dogmáticas, cujos pressupostos as pessoas não conhecem. É costume chamar
a isto obscurantismo.
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Uma notícia sobre o gene gay surge lado a lado com uma sobre transe-
xualidade. É assim como se um artigo sobre o escaravelho da batata servisse
para iluminar um outro sobre a filoxera, só porque ambos abordam as pragas
das culturas. Postas juntas, aquelas duas questões sexuais surgem aos leito-
res como congéneres. Através de quê? Do desvio e da bizarria, está claro. Mas
isto não é o pior. Nas últimas linhas do artigo surge uma citação do cientista
dizendo que “se trata (…) também de um gene da heterossexualidade. São os
dois lados da mesma moeda”. Não são, não senhor. Ou são a mesma coisa (a
sexualidade humana, ponto) ou são coisas bem diferentes. Nunca e/ou. Mas,
de facto, o que importa saber é porque surgem tantos artigos sobre as origens
da homossexualidade e nenhuns sobre as origens da heterossexualidade? E
este interesse no gene gay serve que intentos?

A heterossexualidade tem sido, como se sabe, garantida, estimulada e
vigiada por um conjunto de discursos, saberes e instituições que vão da reli-
gião à família, passando pelo direito, a pedagogia, a medicina, a polícia. To-
dos disseram que ela é “natural”, fazendo parte da lógica reprodutiva da
espécie. Impõe-se perguntar porque precisa tal naturalidade de tantos incen-
tivos? Resposta: porque nós não somos apenas uma espécie animal como
qualquer outra; e a nossa sexualidade não resulta só de imperativos reprodu-
tivos. É moldada para garantir outros fins que não ela própria. Os cientistas
que se dedicam ao estudo dos genes gay podiam perceber isto se pensassem
nas suas fantasias, nos seus sentimentos e em quão complexos, pessoais e
únicos eles são.

Mas não. Eles estão a contribuir para a criação de uma nova subespécie.
Nas ciências humanas, já aprendemos que as pessoas e as sociedades são tão
complexas que não podemos discernir causalidades únicas para os seus as-
pectos. Por isso isolamos temas, confessamos as nossas opções, tentamos fa-
zer boas descrições e comparamo-las de modo a vislumbrar um mínimo de
tendências comuns nos fenómenos. Nas ciências da vida há alguns pratican-
tes que, sendo analfabetos em termos humanísticos (o pior gene é o da igno-
rância: deviam investigá-lo…), pegam no homem e na mulher como quem
pega numa bactéria, cometendo assim um erro científico e uma barbaridade
política. Querendo produzir ciência, produzem ideologia.

Revolta-me que algumas comunidades gay, sobretudo a americana,
dêem o seu apoio a esta estratégia de pesquisa. Nos EUA, a ideia de grupo
está próxima da de subespécie, sustentando assim a sociedade e a reclamação
de direitos. Por mim, continuo a preferir cem por cento expressões como
“gosto” ou “opção”. Porque estes mudam e escolhem-se. Os genes não. Da
maneira como são apresentados nas divulgações, são os tijolinhos de desti-
nos inexoráveis.

Se “eles” descobrirem mesmo que há um gene, poderei continuar a di-
zer isto? Acontece que eles não descobriram coisíssima nenhuma. Estão a fa-
zer um bricolage experimental com cadáveres de quem ouviram dizer que
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eram homossexuais. Nunca investigam pessoas que, dizendo-se hetero, pra-
ticam a homossexualidade. Só isto prova que as sexualidades não podem ser
da mesma ordem dos instintos inatos. O que eles deviam fazer — e os media
também — era perguntar a homossexuais como descobriram que o eram. O
que teriam como resposta seriam histórias de vida com atracções e experi-
mentações com ambos os sexos. Sem linearidades. Todas diferentes. E com
escolhas: sobretudo quando as pessoas se apaixonam por alguém.

Não há, de facto, mais pachorra para esta vontade de explicar o que al-
guns consideram bizarro sem explicar primeiro o que consideram normal.
Nem para este seguidismo das agendas de alguns grupos de alguns países,
impondo-nos a ideologia da genética e das espécies como uma espada de Dâ-
mocles. Muito menos para a areia que nos atiram à cara só porque nos habi-
tuámos a comer tudo o que alguns bispos misantropos da religião científica
nos põem à frente.

5 de Novembro de 1995

O P I O R G E N E 3 7





O MUNDO VISTO DAQUI
RETRATOS DA ALDEIA GLOBAL

PARIS E OS PÁRIAS DO PARAÍSO

Les Halles, Paris. Um sem-abrigo interpela-nos e fica espantado com o sim-
ples facto de lhe prestarmos atenção. Vende-nos uma caneta, feita na pri-

são por amigos seus. Pergunta-nos se concordamos que se deveria fazer mais
pela reinserção social dos ex-presidiários. Como bons liberais, dizemos que
sim. Mas que isso passa por mudanças políticas, e que a direita no governo é
capaz de não ser grande ajuda. “Mas eu não posso votar”, diz ele, pragmáti-
co. Porquê? Porque não tem residência fixa. Pescadinha de rabo na boca. No
metro, tomo umas notas com a caneta prisional. Ao fim de duas linhas já não
escreve. Uma bosnía entra na carruagem. Anuncia-se em voz alta: “Venho da
Jugoslávia, não tenho trabalho, peço a vossa caridade cristã, por Kristos, por
Kristos!” Um parisiense, sem dúvida inspirado pelo general Morillon, de-
sembolsa uns sous.

As grandes capitais são assim: abrigam os desabrigados de guerras lon-
gínquas e nas suas ruas dormem os seus cidadãos que, por não terem casa,
não o podem ser em pleno. Estas cidades já não são meramente as capitais de
estados-nação; não são conjuntos de famílias; são cidades-mundo, onde se
cruzam as misérias vindas de alhures com as novas misérias produzidas lo-
calmente; cidades de culturas e indivíduos sobrepostos. Às vezes, quem se
recusa a ver isto reage pela força: um rapaz negro foi morto numa esquadra
de polícia. É convocada uma manifestação de protesto. Pasqua, o ministro do
Interior que só não é da Frente Nacional para poder estar no poder, proíbe-a.
Por um mero acaso, passo na zona da “manif”. Uma zona que não tem nada a
invejar ao Harlem ou ao Bronx. A polícia de choque chega em peso. Em coisa
de minutos, está a exercitar os músculos a torto e a direito. Apanhado na mul-
tidão que foge avenida abaixo, corro com o coração aos saltos. Avenidas que
foram em tempos planeadas de forma a permitirem um controlo eficaz das
“massas”…

3 9



Sabe-se lá se me apanham e não me tomam por magrebino. Dois árabes,
donos de uma loja, arrebanham um grupo de pessoas e fecham a grade de
metal. Durante meia hora, ficámos ali fechados, trocando ditos irónicos com
os árabes que, em troca de refúgio, queriam que comprássemos camisas. Os
únicos que os levam a sério são dois polacos, engajados na nova actividade
económica que consiste em excursões a Paris para comprar coisas para re-
vender em Varsóvia. As duas negras antilhesas riem-se e uma portuguesa,
calada, segura com medo a mão da filha. Estava ali Paris: sem franceses, com
estrangeiros presentes pelas mais diversas motivações (entre as quais a mi-
nha, de académico). Acossados e escondidos, mas ao mesmo tempo lá. Em
busca do que as nossas cidades de origem não oferecem. As grandes cidades
da modernidade, as cidades-mundo, são isto mesmo. Paraísos para os párias,
mas também parasitárias das multidões que a elas acorrem vindas de sítios
paradisíacos. Neste caso, Paris; mas podia ter sido Nova Iorque ou Londres.

Nestes momentos pensa-se logo em Lisboa. Eu, quer dizer. Os meus
companheiros de “cativeiro” deviam pensar em Varsóvia, Argel, Freixo de
Espada à Cinta ou Port-au-Prince. Em terras pré-modernas. Onde se vai es-
tando enquanto se pensa ir a Paris, Londres ou Nova Iorque. Até que o susto
acaba por passar. Abrem-se as grades. Na rua, uma mulher (louca?) diver-
te-se a ladrar para um cão. Mais abaixo, ouve-se uma lindíssima voz de barí-
tono a entoar uma ária. Quando descubro o corpo da voz, vejo que é um
rapaz de 15 anos, com ténis e jeans. Mais abaixo ainda, uma madame, num
quarteirão burguês, pára junto a mim e comenta como a chuva está fria e
como está atrasada para a missa. Sorri muito. Estava farta de falar sozinha
para o cão. A cor e a forma do embrulho não têm nada que ver com o que está
dentro da caixa: é também isto a cultura de uma metrópole moderna.

Nestas cidades acontece também que a cultura do mundo chega a ser
mais acessível que as formas locais de cultura. Nada como elas para se ver
a pintura ocidental de todos os tempos ou as melhores colecções de arte
africana. Cansado de uma volta pelos museus, regresso ao laboratório da
universidade, onde fora em trabalho. Aí, cometi o erro número um dos
cosmopolitas: o excesso de confiança. Pousei o casaco no hall que dá acesso
aos gabinetes, sítio recatado, transpirando reclusão académica e sabedo-
ria civilizada (pois…). Cinco minutos depois, a carteira desaparecera. É
que o ladrão não é necessariamente o miserável ou quem tem “cara” de la-
drão. Pode ter sido um ilustre professor universitário. Cleptómano ou de-
veras necessitado. Do mesmo modo que o jovem roqueiro era, afinal,
cantor de ópera.

Reconciliei-me com tudo isto no Seder do Pesah (a ceia da Páscoa judai-
ca), em casa de amigos, em torno de histórias de perseguições aos judeus, ter-
minadas (?) em portos de abrigo como Paris. Também para isto, para a fuga à
perseguição étnica e política, servem as cidades-mundo. Dias depois, a TV
passava o documentário sobre os marranos de Belmonte. Que eu saiba, nun-
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ca deu na TV portuguesa; foi preciso ir a Paris ver. Aliás, de regresso a Lisboa,
a minha caixa do correio guardava um panfleto anti-semita que chama ao ho-
locausto uma invenção dos judeus endinheirados. Pergunto-me se os seus
autores sabem que há 25 por cento de probabilidades de eles mesmos serem
descendentes de judeus portugueses. Parece que até a nossa história tem de
ser guardada nas cidades-mundo, e não em nossa casa.

Há sempre uma estranha dose de alívio quando se chega a Lisboa: a di-
mensão que conseguimos dominar, as redes de família e amigos, os gestos
quotidianos automáticos. Fazem esquecer a sujidade e a malcriadice. Até o
Centro Cultural de Belém, na sua recusa em ter exposições, quase reconforta.
A cultura faz mexer a cabeça e cansa. Depois, isto passa. Percebemos que a
sensação de alívio e conforto é uma forma de infantilismo. Uma recusa de
aprender, de se deixar surpreender, de conviver com a diversidade e o mun-
do. Assim que puder, parto outra vez para uma grande cidade. E depois vol-
to. E depois torno a partir. Como um pária. Se calhar, é isto ser português.

27 de Abril de 1993

SOMOS TODOS SUL-AFRICANOS

Quando oiço falar da África do Sul, é sempre do Trevor que me lembro.
Perdoem-me o tom pessoal, mas só assim é que a política e a história fa-

zem sentido. “Massas” não é comigo….
Conheci o Trevor quando frequentava a universidade nos Estados Uni-

dos, em meados dos anos 80. Ele estudava no Departamento de Sociologia
com o famoso Immanuel Wallerstein, o senhor dos “sistemas-mundo”. Na
África do Sul, o apartheid estava no auge da sua atitude repressiva e o Trevor
aliava à compreensão sociológica da situação o activismo político antiapart-
heid. A nossa universidade pertencia ao sistema estadual de universidades
de Nova Iorque, cerca de uma dezena de campus. O concessionário das canti-
nas de estudantes era uma empresa — a Marriott — conhecida também por
fazer o catering de várias companhias de aviação. Acontecia que a dita empre-
sa tinha importantes negócios na África do Sul e havia recusado transferi-los
para outros países. Isto é, beneficiava do apartheid. Foi quanto bastou para o
Trevor organizar um boicote às cantinas.

Para que o boicote tivesse efeito — e também para que o movimento an-
tiapartheid ganhasse força — era necessário coser vários interesses. A política
americana — e sobretudo a dos campus — não se faz com “projectos globais”,
mas em torno de causas específicas que, por vezes, emanam de “grupos de
interesse”, por outras conjugam dois ou mais destes. Era preciso mobilizar os
negros americanos, tradicionalmente pouco interessados nas coisas africa-
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nas; era preciso convencê-los a aceitarem a participação dos judeus progres-
sistas. A ambos era preciso convencer que os pacifistas podiam ajudar, pelo
que se devia baixar de tom a retórica guerreira. E a todos era necessário con-
vencer de que os gays podiam dar uma mãozinha e que sabiam fazer mais do
que dançar ao som do Like a Virgin da Madonna.

O Trevor conseguiu-o. Com a calma, o sorriso e as boas maneiras que ti-
nha. As pessoas uniram-se em relação àquela causa concreta. O boicote foi
crescendo, fomos frequentando mais a cooperativa vegetariana (de qualquer
modo já estávamos fartos de lixo alimentar). Houve quem aprendesse a con-
viver com gente que, à partida, achava detestável. Quando o boicote alastrou
a outros campus, quando houve manifestações, quando a administração da
universidade se viu obrigada a considerar o cessamento da concessão, fez-se
festa: sionistas de esquerda (sim, existem), lésbicas camionistas e blacks-li-
nha-Malcom X dançaram juntos. Pela primeira vez e até, talvez, pela última.
Mas dançaram.

Agora que tanto se fala dos portugueses da África do Sul, lembro-me do
espanto (simpático e trocista) com que o Trevor nos perguntava (a mim e a
outros portugueses): “Mas vocês são mesmo portugueses?” Não sabíamos se
devíamos rir ou corar. Depois, acabou-se. Nas aulas, tínhamos aprendido so-
bre colonialismo e subdesenvolvimento. No terreno, tínhamos medido a nos-
sa capacidade de intervenção como cidadãos. Eu vim para Portugal, onde
acabei a escrever estas coisas. O Trevor — que não podia voltar ao seu país —
foi para a Suíça. Hoje, se calhar, está de regresso ao Cabo das Tormentas. Se
calhar está na praia. É que o Trevor, antes, não podia ir à mesma praia que os
brancos — os mesmos que, há séculos, fugiram da miséria da Europa. Como
os Portugueses, com uns séculos de atraso.

1 de Maio de 1994

BÓSNIA-RUANDA

Os cientistas sociais, e muito em especial os antropólogos, estão a sentir
um profundo mal-estar pelo uso abusivo de expressões em torno da et-

nicidade, como “conflito étnico”, “etnias”, etc. Trata-se de um caso clássico
de desfasamento no tempo entre a produção científica e a sua apropriação
pelo senso comum. Mas trata-se também de um caso de responsabilidade
dos cientistas sociais em relação às coisas que acontecem “no mundo real”.

O desfasamento: a noção de etnia é uma noção romântica, oriunda do
século XIX e que se pegou como uma lapa ao discurso antropológico. Em
rigor, não quer dizer coisíssima nenhuma. Hoje está posta de lado como
conceito e tem um mero conteúdo descritivo. As identidades culturais e
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grupais definem-se através de múltiplos vectores e não apenas do binó-
mio povo/língua, erradamente subjacente à expressão “etnia”. Além dis-
so, mudam com grande facilidade, moldam-se, adaptam-se, inventam-se
e acabam—se. Acontece com a etnia o mesmo que com a “raça”: quando os
cientistas já descartaram os conceitos, estão eles vivos e frescos no senso
comum.

O que nos leva à responsabilidade: a delimitação de “etnias” pelos an-
tropólogos foi rapidamente incorporada, mais do que pelos povos, pelos di-
rigentes políticos, famintos de criarem os seus territórios, com as suas
fronteiras, clientes, súbditos e pagadores de impostos. A Jugoslávia é um
caso flagrante disto mesmo. Com uma agravante: como os eslavos sempre fo-
ram vistos pelos ocidentais como “relativamente exóticos”, ora se definiam
subunidades (eslovenos, checos, bósnios, etc.) ora se metiam todos no mes-
mo saco (“os eslavos”). Personagens como Tito optaram pela segunda ver-
são, personagens como Tudjman e Milosevic pela primeira. Pelo meio, só
ficaram os cadáveres.

É evidente que esta responsabilidade é repartida também pelos diri-
gentes políticos ocidentais e pelos interesses económicos. Aqui, o caso africa-
no é mais flagrante. O genocídio no Ruanda tem sido interpretado como
resultado de “antigas querelas tribais e étnicas”. Acontece que isto é uma
mentira. Twa, hutu e tutsi, antes do colonialismo, não eram três “etnias” dife-
rentes, mas sim três estratos ocupacionais e políticos de um mesmo grupo. A
reciprocidade que havia entre tutsis e hutus foi destruída pelo colonialismo
belga, substituída por um sistema de tributo. Os belgas impuseram chefes
tutsis e literalmente inventaram esta “etnia”, definindo como seus membros
todos os que tivessem mais de dez cabeças de gado, à falta de qualquer outro
critério de classificação plausível.

Seja na Bósnia, seja no Ruanda, no exótico ao pé de casa ou no exótico lá
longe, a nossa ânsia de classificar criou realidades que deixaram de poder ser
contidas e negociadas pelos parâmetros locais. Mas para as quais tão-pouco
tínhamos receita, já que explicamos as novas realidades com o termo demis-
sionário de “confronto étnico” — uma espécie de acusação de estupidez e ir-
racionalidade. É claro que, criado o Carnaval, há sempre quem queira usar a
máscara. Os responsáveis in loco pelos genocídios bósnio e ruandense são os
verdadeiros criminosos. Mas: que dizer da mão que embalou o berço? O
mal-estar reside aqui: não conseguimos desfazer o feitiço e quedamo-nos
pelo discurso de autopunição. Talvez os bósnios e os ruandeses possam, um
dia, descobrir a solução. Se não for demasiado tarde.

26 de Junho de 1994
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A SUDESTE DO PARAÍSO

Há dias, Miguel Sousa Tavares publicou uma das suas crónicas de aço.
Desta vez foi sobre Macau. E nunca acertou tão em cheio. Escrevo isto

com alguma hesitação, pois, se gostei muito da crónica, também a achei arris-
cada: por vezes parecia generalizar, por outras parecia assentar nalgum pre-
conceito. Mas é precisamente por isso que ela foi forte e importante: se
grande parte do que se diz sobre Macau — oficial e oficiosamente — é puro
delírio imperial, já era tempo de ouvir a voz de quem tem a estranha sensação
(mesmo sem ter a certeza ou possuir a informação toda) de que o caso de Ma-
cau é um logro histórico.

Ou seja: o alvo de crítica deve ser o discurso sobre Macau como “canti-
nho português da Ásia”, como “experiência de miscigenação”, como “lega-
do lusíada” no Oriente. O alvo de análise devem ser os ecos de corrupção,
compadrio e tráfico de influências que nos chegam uma e outra vez. O alvo
de previsão deve ser o que vai ali acontecer depois da “saída” dos portugue-
ses. Por estranho que pareça, joga-se ali muito da identidade portuguesa,
do projecto de sociedade para Portugal. Porquê? Porque é ali que se deixa —
ou não — a polícia chinesa actuar impunemente e porque é ali que se extra-
ditam — ou não — pessoas para a pena de morte. É um lugar de escolhas.
Nacionais.

A República Popular da China é vista em Portugal, de uma maneira ge-
ral, de forma benevolente. Primeiro, porque é qualquer coisa de longínquo;
segundo, porque o imaginário europeu sempre se construiu com o exótico
orientalista (sobretudo quanto mais kitsch, “precioso” e rococó, melhor, como
no gosto pelas horrendas porcelanas chinesas, com reflexos pop nas decora-
ções dos restaurantes); terceiro, porque, em termos de política internacional,
mete medo.

Ora, a pequenez de Portugal só pode tornar-se em grandeza se esta for
moral. Sim, moral. Valores como o da proibição da pena de morte não são re-
lativizáveis. Por mim, já deixei de endoutrinar os meus estudantes que se ini-
ciam em antropologia com o relativismo cultural exacerbado, essa espécie de
negligência ética e moral da modernidade ocidental, agora elevada à n po-
tência pelo abandono prosaquiano da pós-modernidade.

É assim: não se devem extraditar pessoas para a China que corram o ris-
co de serem assassinadas pelo Estado. Este é o ponto um. Ponto dois: a China
é uma ditadura (aqui há uns anos aconteceu uma coisa chamada Tiananmen,
de que já ninguém fala). Ponto três: os dirigentes chineses passam a vida a in-
vocar o relativismo cultural, numa fabulosa apropriação de um conceito que
o Ocidente lhes ofereceu.

Esmagado pelo peso demográfico da China, preterido para um canto
pelo seu peso político e pela abertura da China à economia capitalista, alhea-
do pela distância, o único legado importante que Portugal poderia deixar na-
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quelas bandas seria retirar aos dirigentes chineses a possibilidade de mais
umas execuções em estádios cheios de hooligans da pena de morte. O “Orien-
te” continua a ser o lugar de todos os despotismos, placidamente aceites pelo
Ocidente, que vê aquelas paragens como extraterrestres, “intraduzíveis”,
com códigos que nem vale a pena compreender. Não é verdade: são seres hu-
manos a viver em sociedade. Numa sociedade global. Nós é que construímos
essa imagem de “uma coisa totalmente outra”.

Na região vagamente definida como Sudeste asiático, Macau tem o seu
contraponto em Timor. Histerias nacionalistas e imperialistas à parte, as po-
sições que se têm tomado sobre Timor são, nos princípios, correctas. Mas Ti-
mor não vale um tostão e não é eldorado para a nova emigração burguesa.
Macau é-o. Tirem-se as conclusões.

24 de Julho de 1994

DUAS ESPINHAS NA GARGANTA

Com a actual situação de desespero em Cuba e com a prisão de Carlos, o
Chacal, tornaram-se mais evidentes as duas espinhas que a generalidade

das pessoas de esquerda tem atravessadas na garganta: o estatuto santificado
de Cuba e o estatuto de mártir da Palestina.

São questões melindrosas, que precisariam de uma análise longa e espe-
cializada. Sistematizemos: os comunistas, de modo geral, têm uma posição
dogmática sobre os dois casos: Cuba seria o paraíso se não fosse a pressão nor-
te-americana e a Palestina é a vítima de um monstro (nunca explicado) chama-
do sionismo. A esquerda socialista e social-democrata, em relação a Cuba põe
no mesmo saco as ditaduras militares centro-americanas e o regime cubano
sob o epíteto de totalitarismo, sem nuances nem análises históricas específicas;
quanto à Palestina, tem de negociar as suas opiniões com o Partido Trabalhista
de Israel e passou a vida a receber Arafat como chefe de Estado.

Entre as pessoas que não alinham nem com uma nem com outra corren-
te, muito em especial entre as camadas intelectuais lisboetas, duas atitudes
são particularmente irritantes: Cuba é vista como uma mascote curiosa, onde
o socialismo se alia ao tropicalismo; o estado de coisas deveria ser mantido,
no que é uma extensão de uma atitude do tipo “conservação do património”.
Lá se vai em turismo, com uma vaga sensação de estar a ajudar contra o blo-
queio. Quanto à Palestina, aplica-se a lógica dos cowboys e dos índios: estes
são os palestinianos, em geral vistos como nobres guerreiros, aqueles são os
israelitas, vistos como tropas de ocupação.

Creio que com estas atitudes não se vai a lado nenhum. Nem os cuba-
nos e os palestinianos, nem a esquerda independente. Cuba foi, de facto,
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uma experiência interessante: a revolução teve apoio popular e muitas das
fórmulas encontradas para organizar a sociedade foram inovadoras se
comparadas com os outros “socialismos reais”; e grande parte dos seus pro-
blemas devem-se à acção dos Estados Unidos que, armados da hipocrisia
de defensores da democracia, no fundo exercem o seu poder discricionário
sobre o quintal das traseiras. Nada disto impede, todavia, que se encare o
regime cubano — tal como se apresenta de há uns anos para cá — como tota-
litário. Como tendo degenerado. A posição coerente de esquerda seria exi-
gir a consulta popular aos cubanos ao mesmo tempo que a não intervenção
dos EUA.

Quanto à Palestina/Israel, desconfio sempre de que na base das apres-
sadas solidariedades com os palestinianos está um fundo anti-semita que os
portugueses e a esquerda recalcam quase ao nível do inconsciente. Asuposta
solidariedade com os Palestinianos oculta totalmente o terrorismo, as bom-
bas, os assassínios de Munique, os aviões sabotados, referindo apenas as ac-
ções das tropas israelitas. Assim como oculta um facto insofismável: aquela
terra já é, também, a terra dos judeus. Anão ser que a esquerda emotivamente
pró-palestiniana queira as velhas “soluções” de mandar os judeus para
Angola ou Madagáscar. Ou piores. Foi a esquerda israelita que percebeu (an-
tes das esquerdas do resto do mundo e antes dos movimentos palestinianos)
que a solução é a partilha do território ou a constituição de dois estados, e não
a histeria dos generais. Assim como foram sectores da sociedade cubana
— como, entre outros, os homossexuais, postos na prisão por o serem — que
compreenderam que os direitos humanos são a prova dos nove do socialis-
mo. Não foram nem os sectores terroristas palestinianos, nem a extre-
ma-direita fundamentalista de Israel, nem os ex-donos de casinos exilados
em Miami, nem a CIA.

O mais triste é que tão-pouco foi a esquerda — que canta embevecida o
Guantanamera, à volta da fogueira, com um lenço palestiniano ao pescoço e
uma frase anti-semita na ponta da língua — que o compreendeu. A mesma
esquerda que foi completamente ultrapassada por Nelson Mandela, que sou-
be transformar o caos numa solução viável. Infelizmente ele não é nem cuba-
no nem palestiniano.

28 de Agosto de 1994

TELE-SARAJEVO

Há dias, passou na TV2 um documentário intitulado Urbicídio, baseado
nas memórias de um professor universitário inglês que viveu em Saraje-

vo durante 26 anos. Fugido da cidade por causa da guerra, não suportou ficar
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em Inglaterra. Voltou, com uma equipa de filmagem, para mostrar a toda a
gente as pessoas concretas que conhecia em Sarajevo e para acusar alguns
dos culpados.

Acontece que este documentário foi transmitido depois da meia-noite.
Imagine o leitor quantas pessoas o viram. Como dizia esta semana Francisco
Louçã, num excelente artigo, a informação devia ser considerada um direito
humano e as formas de censura não se resumem ao lápis azul, também pas-
sam pelo canal e pelo horário. No caso de Urbicídio, isto é ainda mais gritante.
É que, apesar de alguma subjectividade a mais e do ar um pouco demencial
do professor inglês (quem não o teria, ali?), aqueles 25 minutos disseram
mais sobre o que se passa de facto em Sarajevo do que o blitz (ou deveria dizer
o nevoeiro?) informativo que há anos recebemos.

Ponto um: Sarajevo está cheia de casais e famílias etnicamente mistas; a
cidade é um bolo de camadas históricas e culturais, desde o tempo dos tur-
cos, suficientemente exposto ao tempo para haver mistura de sabores e cores.
Resultado: quando se realizou o recenseamento para saber “quantos de
cada” havia, milhares de pessoas responderam sarcasticamente coisas como
“etnia: abajur; religião: hotentote”. Recusavam a catalogação. Quando se fez
o referendo aos “sérvios” sobre o plano de partilha da Bósnia, é evidente que
os eleitores foram apenas os que haviam respondido “a sério” ao recensea-
mento. Os media não investigam a fundo.

Ponto dois: a informação comum coisificou as pessoas. Só ouvimos
falar de sérvios, croatas e muçulmanos. Não ouvimos falar dos sérvios que
estão no exército bósnio ou no governo dito muçulmano. Se prestarmos
atenção às atrocidades cometidas pelos vários campos em conflito, perce-
bemos que tal só é possível com uma sólida ideologia e programa por de-
trás. Não são “todos os membros de uma etnia” a fazerem as barbaridades.
Só grupos específicos: croatas criptofascistas e germano-dependentes,
sérvios fundamentalistas ortodoxos e eslavistas, muçulmanos integralis-
tas e pró-turcos. Caso contrário, teríamos de dizer que todos os portugue-
ses foram salazaristas e fizeram o massacre de Wiriyamu. Os media
simplificam de mais.

Ponto três: o professor inglês, às tantas, mostra a Biblioteca e o Instituto
Oriental (enfim: as Torres do Tombo locais) incendiados. Fogo posto, note-se.
Arderam dos mais ricos arquivos históricos sobre o período de mistura entre
a Europa e o Oriente. Ele começa então a nomear, um a um, os professores —
seus conhecidos — que deram a ordem de fogo, para que desaparecesse da
história a herança turca de Sarajevo. Os media não apontam o dedo a direito.

Ficamos, assim, a saber que isto das etnias e dos conflitos étnicos não é
uma guerra de todos contra todos, muito bem divididinhos em identidades
eternas, como que escritas no corpo. Acontece que há uns fulanos do piorio
— entre os quais académicos, mas também militares, políticos e ideólogos —
que mobilizam certos sectores sociais e tornam reais (pela força das armas,
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claro está) identidades que são, normalmente, mais fluidas e negociáveis. Fu-
lanos como o psiquiatra Karadzic (líder dos “sérvios” da Bósnia), que,
aquando de uma depressão que o professor inglês teve, o encharcou de com-
primidos, resultando num mal-estar permanente de que só se livrou quando
se recusou a tomar mais. O mesmo homem que odiaria ver um casal (ele “sér-
vio”, ela “muçulmana”) abraçado no frio e na fome, sem perceber o que acon-
teceu à sua cidade (definição: local da cidadania). Os media também não
percebem.

11 de Setembro de 1994

O JARDIM INFANTIL

No momento em que escrevo esta crónica, não se sabe ainda se e quando
os EUA invadem o Haiti. Pouco importa. O que está em causa é a tradi-

ção norte-americana de invadir os vizinhos, esta espécie de instituição que
prolonga a célebre doutrina Monroe: a Casa Branca é o hortelão consciencio-
so, sempre pronto a destruir as ervas daninhas do quintal das traseiras. É
bem provável que não haja um país da América Central e das Caraíbas que
não tenha sido alguma vez invadido pelos marines.

O segundo aspecto de fundo é mais recente: os presidentes nor-
te-americanos precisam de invadir “qualquer coisa” quando o apoio po-
pular doméstico começa a vacilar. Só nos últimos anos tivemos Granada,
Panamá, golfo Pérsico e Somália. As justificações para as invasões podem
ir da velha protecção contra o comunismo até à novíssima “reposição da
democracia”, passando pela defesa dos mais fracos. Na realidade, trata-se
da defesa de interesses americanos em várias áreas, que vão do petróleo ao
comércio da droga. Mas de tal maneira as invasões se tornaram num hábi-
to que, agora, não há presidente que se aguente no cargo sem uma boa in-
vasão.

Nos filmes hollywoodescos ante-PC (antes do politicamente correcto),
havia sempre uma cena mais ou menos assim: numa situação de perigo gra-
ve, os protagonistas têm de pôr à prova a sua coragem. O personagem mascu-
lino avança para o perigo. Para trás, deixa um personagem feminino e umas
crianças. Antes de avançar (para o fogo, para a avalancha, para o terramoto,
para os tiros…), o homem encarrega o rapazito de tomar conta “das mulhe-
res”. O miúdo incha de orgulho. A mulher — adulta — sorri beatificamente.
Aliás, Elisabeth Badinter, por muitas dúvidas que as suas análises suscitem,
descreve as sucessivas “crises de masculinidade” da sociedade americana
como situações que foram sempre “solucionadas” ou com a criação de mitos
masculinistas (os cowboys, por exemplo, na segunda metade do século XIX)
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ou com a entrada em guerras.* A crise de legitimidade do sistema político
americano não fica longe disto: não há como uma invasão para recuperar o
lado “rapaz” do ethos americano.

Que o presidente seja republicano ou democrata, essa é uma questão
absolutamente despicienda. Os republicanos representam a vertente da pul-
são pelo triunfo pessoal a todo o preço, e o seu conto de fadas é aquele do mer-
cado e da livre concorrência. Os democratas representam o lado beato da boa
vizinhança das comunidades protestantes. São forças que empurram em
sentidos diferentes, mas são metades de uma mesma laranja. Clinton precisa
de satisfazer as duas: primeiro, um plano de saúde que acabe com a miséria
de milhões de pessoas sem seguro; depois, uma invasão jeitosa que faça revi-
ver o espírito pioneiro e justiceiro. O mercado livre é também um jardim in-
fantil em que vale tudo, até tirar olhos, quando se brinca aos polícias.

No caso actual, o Haiti é um campo simbólico melhor que uma floresta
encantada. O Haiti sempre foi, no imaginário americano, o sítio de todas as fei-
tiçarias, a pátria do vudu, o covil das forças ocultas e irracionais trazidas de
África. O Haiti foi, na arena das Américas, o local da primeira revolta de escra-
vos e o único país feito por eles. Por fim, quando surgiu a sida, esta chegou a ter
o subtítulo de doença dos três H: homossexuais, hemofílicos e haitianos. Lá no
fundo das cabeças lobotomizadas das massas, o haitiano — taxista em Nova
Iorque ou vagabundo em Miami — é um doente, físico e social.

Bill Clinton vai agora provar que é homem. Como nos concursos da
adolescência, isto mede-se em números. Em vez de centímetros, percen- ta-
gens de votos. As tropas vão raise some hell, em directo na CNN. E depois o
Haiti continuará miserável e os americanos, de genica renovada, vão consu-
mir mais.

18 de Setembro de 1994

O EMBARGO E O BANQUETE

Opúblico lisboeta pode ver dois filmes em torno do tema da homossexua-
lidade: Morango e Chocolate e O Banquete de Casamento. Digo “em torno”

de propósito. Creio que já não há filmes (nem livros, nem peças de teatro) “so-
bre” a homossexualidade. Não porque, por artes mágicas, a sociedade e as
sociedades tenham acolhido no seu seio protector as variadas formas de ex-
pressão dos afectos e do erotismo. É bem provável que nunca venha a existir
uma sociedade radicalmente tolerante, sob pena de deixar de ser sociedade.
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O facto de agora “ser de mau gosto” falar-se sobre homossexualidade nas
obras artísticas tem mais a ver com uma estratégia cultural e política dos cria-
dores, que acham contraproducente fazer da homossexualidade uma “ques-
tão”. Criar personagens gay, retratar ambientes gay, é agora um ponto de
partida. É uma factualidade: a partir dela, o que se faz é olhar o mundo com
outros olhos, tingir as outras questões civilizacionais e políticas com os tons
do íntimo. Isto permite ao espectador perceber melhor alguns dos contornos
das sociedades retratadas nesses filmes. É o caso de O Banquete…, em que o
senso comum em torno do casamento nos surge como algo de exótico.

Morango e Chocolate é um filme cubano, feito por um cineasta aceite pelo
regime. No entanto, o filme não passou nas salas cubanas, foi embargado, o
que nos dá uma primeira informação sobre a definição socialista do que é ou
não “moral”. O Banquete de Casamento, embora realizado por um cineasta da
Formosa, pode dizer-se que é um filme nova-iorquino e passa nas salas da-
quele país. Morango… entretece o desejo de liberdade intelectual e estética do
personagem homossexual com o desejo de liberdade sexual, do mesmo
modo que a lenta desconstrução dos preconceitos sexuais do outro persona-
gem se associa à perda de fé nos valores do sistema político. O Banquete… fala
sobretudo das barreiras culturais num sentido mais vasto: uma suposta libe-
ralidade de costumes do lado nova-iorquino (o casal gay composto por um
americano e um chinês imigrado) e um apego à tradição patriarcal chinesa do
lado dos pais deste.

É claro que o filme cubano pretende ser um filme de arte, e o no-
va-iorquino uma comédia de costumes. Acontece, porém, que de arte o pri-
meiro tem pouco, e o segundo consegue descolar do seu género. Morango…,
com a sua preocupação humanista, acaba por nos esconder o que pretende
desmascarar — a política sexual do regime —, uma vez que o personagem
do homossexual há muito que, na vida real, estaria a apodrecer numa pri-
são. O Banquete… consegue, pela calada, dar-nos a entender que a felicida-
de pessoal passa por uma negociação constante entre os códigos culturais
vigentes e as capacidades e oportunidades pessoais para inventar novas
formas de vida. Morango… reflecte um mundo fechado sobre si próprio,
uma ilha cercada. O Banquete… reflecte uma cosmopólis demasiado aberta.
No primeiro, temos um estereótipo do gay efeminado; no segundo, o este-
reótipo “politicamente correcto”. Naquele, ainda se discutem as regras for-
mais de uma organização política; neste, discutem-se os diálogos (e os
monólogos) interculturais.

O homossexual do filme cubano procura uma linguagem, implora que o
seu vocabulário seja incluído no dicionário. O homossexual chinês em Nova Ior-
que descobre que precisa de encontrar os termos para uma “tradução” justa e
que faça sentido. É aqui que se percebe como estes filmes não são “sobre” ho-
mossexualidade: a preferência sexual comum destes personagens significa coi-
sas bem diferentes de um lado e outro do estreito da Florida. Neste caso, do
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tamanho de um oceano. Quase se poderia dizer que os pais do rapaz chinês,
quando no fim do filme regressam à terra natal, iam apanhar o avião para Cuba.

25 de Setembro de 1994

A DEMOCRACIA É NOSSA

Orecente editorial do Expresso, questionando a capacidade dos moçambi-
canos para o exercício da democracia política, mais não é do que a consa-

gração de uma questão que intriga o senso comum da maioria dos ocidentais.
Em termos caricatos e mais etnocêntricos: “Se nem sequer sabem falar bem
português, como é que vão viver em democracia?” Em termos supostamente
mais sérios: “Como é que culturas tão diferentes da nossa, que inventou a de-
mocracia, a podem compreender?”

Digo “supostamente” de propósito. Porque o argumento é perverso.
Utiliza uma postura ética conhecida como relativismo — não fazer juízos so-
bre o maior ou menor valor das opções culturais — para exercer um juízo ain-
da pior, o de atribuir a outrem incapacidades não verificadas. O argumento
assemelha-se aos da extrema-direita francesa ou sul-africana, quando pre-
tendem legitimar o separatismo com a ideia de que as diferentes culturas de-
vem ter o seu próprio espaço. O relativismo não é, em si mesmo, uma
panaceia para os males dos conflitos entre culturas. Basta ver o embaraço que
os relativistas bem-pensantes sentem quando se têm de pronunciar sobre as
excisões do clitóris em certas sociedades ou o sistema de castas na Índia. Às
tantas estão eles a defender aquilo que os próprios membros dessas culturas
pretendem combater.

O mesmo se aplica a esta questão da democracia política. Aqui, parece
sobreviver ainda uma atitude evolucionista, que localiza a invenção da de-
mocracia no ápice do desenvolvimento e progresso das sociedades ocidenta-
is. Assim, os “outros” teriam ainda de passar pelos “estádios” por que nós
passámos até terem as “condições objectivas” para o exercício da democracia
política. Tretas. Porque hoje vivemos numa sociedade global. Quer isto dizer
que, do mesmo modo que o conhecimento de medicina natural dos índios da
Amazónia pode ser usado pelos ocidentais através dos produtos tipo body
shop, assim podem os “primitivos” usar um sistema político formal como a
democracia representativa. Pela mesmíssima razão que é legítimo as mulhe-
res argelinas rebelarem-se contra o fundamentalismo islâmico, invocando os
direitos do homem, uma invenção ocidental. É claro que há mais exploração
do que “troca” de culturas. Mas o Terceiro-Mundo percebeu que a democra-
cia política é uma arma para diminuir a exploração. Como os antibióticos, é
uma invenção dos ocidentais que vale a pena apropriar.
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A democracia representativa é uma grelha para orientar a vida social.
Não significa em si democracia real, participativa, vivida. Nem em África,
nem no Ocidente. O retrato caricatural disso mesmo é o Calvin, que, quando
quer obter algo do pai, faz “sondagens” sobre a sua popularidade… A demo-
cracia representativa existe em Portugal, a lado com a inexistência de demo-
cracia em mil e uma esferas de vida social. E lado a lado com nepotismo,
compadrio, patrocinato e partido-Estado. O tribalismo africano é o equivalen-
te destas coisas. Assim como a pobreza e a herança da guerra em Moçambique
são os equivalentes do analfabetismo e da miséria cultural em Portugal.

A democracia tem uma ambiguidade riquíssima: ela é frágil e na apa-
rência uma mera convenção, não significando necessariamente democracia
profunda; mas sem ela nunca essa democracia profunda poderá ser concre-
tizada. Os moçambicanos sabem-no. Também o sabem os poderes ocidenta-
is e as multinacionais que conhecem a má coabitação entre democracia e
exploração desenfreada. Daí esta sensação de que a democracia nos está a
ser roubada por quem não a merece. Como se ela, qual Angola, fosse “nos-
sa”… Os africanos não querem ter de passar pelos “estádios” todos da civi-
lização ocidental para a obterem. Mesmo que, para tal, tenham de aturar
estalinistas recauchutados e assaltantes de beira da estrada como hipóteses
de presidente, muitas vezes apoiados (como aconteceu com Savimbi em
Angola) por pessoas de responsabilidade em Portugal. Um dia, em Moçam-
bique ou Angola, escolherão dirigentes melhores, gente que, graças à de-
mocracia, terá aprendido umas coisas mais.

6 de Novembro de 1994

A LESTE DE TIMOR

Em tempos, Portugal tinha uma colónia lá longe, chamada Timor, ocupan-
do perto de metade de uma ilha do arquipélago indonésio. A situação co-

lonial gerou naquele território uma série de transformações identitárias,
destacando-se a absorção da língua portuguesa e da religião católica. A coló-
nia escapou à constituição do Estado indonésio, na sequência do fim do colo-
nialismo holandês, mas não à vontade de autodeterminação em relação a
Portugal. Em 1974, sucederam-se rapidamente três eventos: o 25 de Abril e a
descolonização; as disputas pelo poder entre grupos timorenses (em torno da
integração na Indonésia ou da independência, e em torno de ideologias); e a
invasão indonésia, a par e passo com erros e impotências do novo regime ins-
talado em Lisboa.

Parece difícil negar a justeza da causa da resistência timorense ao inva-
sor indonésio, mesmo levando em linha de conta o número de timorenses
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“colaboracionistas” com o invasor. Sobretudo porque as vozes da resistência
e de Portugal são fracas. São-no porque se confrontam com duas forças titâni-
cas: a Indonésia, autêntica potência regional, cuja força depende em larga
medida do carácter ditatorial do regime; e a realpolitik da comunidade inter-
nacional, com os Estados Unidos à cabeça.

Mas a “questão de Timor” não é apenas o eterno remake das lutas de Da-
vides contra Golias e da luta pela independência dos povos do Terceiro Mun-
do. É também um caso português, com aspectos que dizem mais sobre
Portugal do que sobre Timor. Tem isto que ver com a ambiguidade que se sen-
te nas manifestações de solidariedade que por cá se fazem. Tudo começa por
um paradoxo: um forte pendor afectivo na defesa da causa de Timor, a par e
passo com uma generalizada ignorância sobre a sua história, a sua cultura e,
pior que tudo, sobre o colonialismo português. Casos exemplares: os suces-
sos diplomáticos recentes são inconscientemente apresentados como presti-
giantes para Portugal; e o ênfase afectivo dado quando do massacre de Santa
Cruz não foi tanto sobre o horror da chacina quanto sobre o facto de as pesso-
as rezarem em português.

“Rezarem” e “em português”. Ou seja, as heranças do colonialismo
português. Esta a mola afectiva, perigosa pelo nacionalismo e saudosismo la-
tentes, que gera um certo temor. Quando, de facto, os timorenses constroem a
sua identidade, manipulando estes elementos junto com muitos outros: os da
cultura e religiosidade locais pré-coloniais, os da Indonésia em geral, os das
famílias transnacionais da emigração para a Austrália e ainda os mil e um
sincretismos que isto gera.

O problema de Timor é manifestamente um problema que se prende
com o futuro da Indonésia. Isto é, o verdadeiro problema é a natureza ditato-
rial do regime indonésio, sob o qual milhões de cidadãos sofrem múltiplas
barbaridades, da miséria à falta de liberdade de expressão. Mas manifesta-
ções contra o regime indonésio, a favor do povo indonésio e da oposição ao
regime, essas nunca se viram por cá. O que, aliás, não destoa com a indiferen-
ça nacional em relação às questões internacionais — reforçando a suspeita de
a “questão de Timor” ser uma questão de crise de identidade portuguesa no
pós-colonialismo.

O discurso do “contacto de culturas”, que veio cinicamente substituir o
da expansão portuguesa, só fala daquilo que Portugal “deu” ao mundo, e
nunca do mundo — um rosário de nostalgias balofas sobre como os outros,
no fundo, adorariam ser portugueses. Enquanto esta postura der jeito à resis-
tência timorense, ela continuará a aceitá-la. Quando o regime indonésio cair e
Timor-Leste for autónomo, o investimento será na cultura crioula ou sincréti-
ca que em Timor se construiu. E com razão. Já era altura de os media e as esco-
las informarem sobre como é Timor, que interesses diferentes se disputam lá
dentro, que cultura se está criando lá, o que foi o colonialismo, que interesses
geopolíticos estão em causa. Talvez assim se evitasse o apoio da extre-
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ma-direita militar à causa timorense, as palermices neocoloniais do Lusitânia
Expresso ou o apoio de Eanes ao mesmo. Não dá para estar toda a gente no
mesmo barco.

20 de Novembro de 1994

O FADO DO ÍNDIO

Permitam-me dois prazeres: o de dizer bem de alguma coisa e o de fugir à
actualidade jornalística. Refiro-me a duas exposições estreadas há já al-

gum tempo e que provam não haver uma, mas duas Capitais da Cultura. Em
Lisboa, “Fado: Vozes e Sombras”, no Museu de Etnologia; no Porto, “Amazó-
nia: Etnicidade e Territorialidade”, na Alfândega.

Há muitos anos, a Exposição do Mundo Português foi um panegírico
do colonialismo e da ditadura; daqui a uns anos, a Expo-98 será o panegírico
de sabe-se lá o quê. Talvez não venha a ser mais que o epitáfio do cavaquis-
mo. “Fado…” e “Amazónia…” não lançam foguetes por ninguém. São expo-
sições poéticas, reflexivas e críticas sobre os portugueses cá dentro e os
portugueses lá fora, sobre as contradições políticas e emotivas do fado, sobre
as contradições históricas e universais dos Descobrimentos. Felizmente al-
guma coisa mudou no mundo dos antropólogos: de moços de fretes dos di-
versos poderes, ou arquivadores de tradições, passam a intérpretes e críticos
culturais.

Pertenço a uma “geração” para a qual o fado foi vivido de forma ambí-
gua, com desprezo pelas construções ideológicas em torno dele, como o fata-
lismo e o saudosismo; com a desconfiança da sua vertente social — o
lumpen-proletariado e a soi-disante “aristocracia”. Aaura de marialvismo pro-
vinciano e antimoderno que cobria o fado como um nevoeiro ou uma fuma-
rada era detestada. Mas foi essa “geração” que recuperou as tradições após o
25 de Abril. Num determinado momento, sentiu a beleza do fado e enten-
deu-o como contributo local para a world music.

Se o fado ocupa este lugar de disputa política e estética na identidade
portuguesa, a relação com o mundo “descoberto” é também um lugar-tempo
de identidade conflituosa. Dá-nos vários nós na garganta: de um lado, senti-
mentos de culpabilidade, do outro, excessivo sentimentalismo. O índio da
Amazónia é um símbolo-chave da percepção portuguesa (e universal) dos
povos indígenas e da história conturbada das relações entre os dois mundos.
É através dele que se faz a autocrítica da nossa civilização e já não só no que
respeita à história e à política, mas também em relação à ecologia.

Ambas as exposições recusam ser piegas. Em “Fado…”, não há nacio-
nalismo, nem sobreposição do género musical à “alma nacional”, nem tão-
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-pouco uma crítica “de esquerda” facciosa. “Amazónia…” recusa a ideia do
índio coitadinho. A nossa adesão ao fado é sensorial e estética — o túnel do si-
lêncio ao fim do qual explode a voz de Amália é uma experiência do belo, e
ponto final. Em “Amazónia…”, a ausência de descrições e classificações das
peças é uma estratégia inteligente que permite ao visitante decidir sobre a so-
fisticação cultural do que vê. Deixa-nos espaço para construirmos um novo
olhar para lá dos que já estão documentados: os dos exploradores, missioná-
rios, antropólogos e dos próprios índios.

Quando saímos de uma destas exposições, somos nós que nos sentimos
expostos. Em “Amazónia…”, há mesmo um espelho em que o visitante se vê
de corpo inteiro antes de ver as peças. Sentimo-nos expostos, porque temos
de reordenar o sentido da nossa herança histórica e dos valores políticos e so-
ciais que lhe atribuímos. No caso do fado, foi da miséria marginal, da relação
desta com patronos escusos (como deviam ser bizarros o Vimioso e a Seve-
ra!), que nasceu um som belo, porque eivado de contradições dolorosas. Por
isso intriga e seduz tanto o expositor que mostra apenas uma “naifa” de pon-
ta-e-mola aberta. No caso da Amazónia, os objectos de cultura material im-
pingidos pelo Ocidente são de uma pobreza confrangedora ao lado dos
indígenas. Daí a força da sequência da exposição que mostra uma panela,
uma faca de cozinha, um pente, uma tesoura e um pequeno espelho. Feitos
de metais rascas, de plásticos.

O fado há-de mudar, transformar-se, encontrar novas contradições na
sociedade portuguesa para as “resolver” na sua linguagem de voz, música,
poesia e performance. Os índios da Amazónia, esses, encontraram no merca-
do, no vídeo e na política instrumentos que aprendem a manipular para re-
construírem a sua etnicidade. Oxalá o consigam. E que não seja preciso
compor um “Fado do Índio”.

27 de Novembro de 1994

A POLÍTICA TRIBAL

Os aparentes apoios do Governo ao MPLAe da Presidência da República à
UNITA reflectem, afinal de contas, uma divisão profunda entre os por-

tugueses no que diz respeito a Angola; que Angola é uma projecção do triba-
lismo político português; e que Cavaco e Soares são os chefes emblemáticos
de duas tribos.

Cavaco e Soares são, para o comum dos portugueses, figuras emblemá-
ticas de duas atitudes coexistentes e contraditórias perante o social e o políti-
co. A primeira é o imperativo moral de que, para viver em sociedade, é
preciso ser-se estóico, trabalhar, não ser demasiado tentado pelos prazeres,
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obedecer à disciplina e à autoridade. A segunda é a tentação de ser bonachei-
rão, gozar os prazeres, ser idealista. Nem Cavaco nem Soares serão apenas
cada uma destas coisas. Por certo a pessoa-Cavaco também sabe gozar a vida
e terá as suas réstias de ideais; assim como a pessoa-Soares também saberá
exercer a sua autoridade e respeitar cânones que lhe são impostos. Só que
nem um nem outro são “pessoas” no sentido normal do termo. São figuras. E
públicas. São imagens virtuais de características e qualidades que as pessoas
vêem como duas forças puxando a corda social em sentidos opostos. Cavaco
e Soares, perante esta apropriação das suas imagens, vêem-se literalmente
compelidos — como figuras públicas — a satisfazer esta exigência, agindo
segundo o estereótipo.

Cavaco encarna a autoridade omnisciente do conservadorismo, e Soa-
res o relativismo piedoso do progressivismo. Isto é mais profundo do que
divisões entre direita e esquerda. Estas estão hoje diluídas numa zona cin-
zenta. Cavaco apoia o Governo do MPLA, de esquerda e de origem marxis-
ta-leninista. Soares apoia a UNITA, guerrilha clandestina e “libertadora”.
Acontece que o Governo de Angola, do ponto de vista formal, é legítimo, já
que saído de eleições internacionalmente reconhecidas. E que a UNITA não
só quebrou essa legalidade, como, do ponto de vista político, sempre foi
apoiada pelos EUAe pela África do Sul dos tempos do apartheid. De repente,
o conservadorismo dá as mãos aos marxistas no poder, e o progressivismo
dá as mãos a uma guerrilha do tipo “contras” da Nicarágua.

Se Cavaco e Soares são paradigmas de atitudes perante a sociedade,
Angola é-o da história portuguesa recente. Os portugueses disputam a políti-
ca angolana como se do seu país se tratasse e por certo adorariam fazer um re-
ferendo sobre quem deveria governar Angola, se o MPLA se a UNITA.
Angola é um reino imaginário onde se joga uma disputa política portuguesa
para a qual o Portugal amorfo e vendido em que vivemos hoje não tem espa-
ço de respiração. O lado trágico disto é que Portugal não se preocupa com
Angola: são mais as campanhas sobre Timor que sobre a ex-colónia africana.
Isto da parte dos cidadãos. Da parte dos órgãos políticos trata-se de jogar no
terreno africano as disputas pelo cumprimento até ao fim do mandato do Go-
verno PSD ou pela convocação de eleições antecipadas. Isto é imoral face aos
angolanos, que continuam a morrer às mãos das tribos antropófagas de Dos
Santos e Savimbi.

Portugal não tem distância suficiente para ajudar a resolver o problema
angolano. Sendo uma fraca economia, tudo fará para quebrar embargos na
mira de uns dinheiros da venda de armas, ou por um lugar ao sol dos dia-
mantes e dos petróleos quando e se um dia a paz vingar. Para cúmulo, usa a
tragédia angolana para fazer política portuguesa. Por tudo isto, o caso
OGMA está cheio de equívocos. O que o Governo fez não tem desculpa, por-
que encobriu uma coisa ilícita. Mas a reacção de Soares parece mais um apoio
à UNITAdo que uma palmada no Governo pela ocultação do facto. Amelhor
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forma de Portugal se redimir das asneiras da colonização e da descoloniza-
ção seria não se meter mais no assunto. Deixar à ONU a tarefa mediadora. E
dedicar-se a fazer — pela primeira vez em séculos — uma coisa verdadeira-
mente nobre: conceder asilo sem entraves aos angolanos que quisessem fugir
à guerra. Suspeito, porém de que, enquanto tivermos Cavaco e Soares como
chefes tribais, tal não acontecerá.

11 de Dezembro de 1994

PORQUE NÃO FALO DE AUSCHWITZ

Não falo de Auschwitz e do Shoah, ou Holocausto, porque as efemérides
têm o terrível condão de transformar os factos em meros fétiches. Aritua-

lidade das datas parece cada vez mais esvaziar o conteúdo daquilo que se ce-
lebra ou recorda. E o Shoah não é o Natal, ou o 5 de Outubro ou a invasão da
Normandia. É mais. É outra coisa.

Não falo de Auschwitz porque a “desmontagem”, ou a “desconstru-
ção”, ou a “análise crítica”, ou o que se quiser não servem. Não há múltiplos
“discursos”, “pontos de vista”, “abordagens” ou “novas vertentes de análi-
se” que se lhe apliquem. O Shoah não foi uma moda, uma corrente literária,
uma instituição social, um evento. Foi mais. Foi outra coisa.

Não falo de Auschwitz porque a linguagem não chega e porque a lin-
guagem é de mais. Até no nobre propósito de recordar e não esquecer, na pe-
dagogia de dar a conhecer, há um potencial assustador de banalização. Na
multiplicidade de vozes há a tentação do relativismo, do “e se não foi bem as-
sim?”, O Shoah não é relativizável, não é da ordem do interpretável. O Shoah
é o patamar da moral, onde o relativismo é deixado na soleira da porta e se es-
tabelece o sentido do que só posso chamar sagrado. Porque é mais, é outra co-
isa.

Não falo de Auschwitz porque vivo num país que levou o Shoah mais
longe: a erradicação histórica da judiaria portuguesa. Um país onde os Des-
cobrimentos e o pioneirismo são assumidos como obra colectiva e intempo-
ral e não da coroa ou da época (“Nós fomos os primeiros a…”), mas onde
nunca se diz “nós” fizemos a Inquisição.

Não falo de Auschwitz porque pressinto sempre — e podem chamar-
-lhe paranóia — que o revisionismo histórico está latente na maioria das pes-
soas, que às tantas aceitam a legitimidade de uma “questão judaica”, sem
nunca verem “a questão anti-semita”, para mim bem mais real. Ou porque
pressinto a aliança perversa entre o anti-semitismo do fundamentalismo
cristão e o anti-semitismo da esquerda, mascarado de anti-sionismo. Não
sinto por cá o silêncio da memória dolorosa: ouço o silêncio da ignorância.
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Não falo de Auschwitz porque já ouvi “amigos” supostamente cultos
e de espírito livre dizerem as maiores barbaridades anti-semitas. Porque
circulam palavras como “semítico”, “judiaria” e “rabino”, cujo esvazia-
mento semântico ainda assusta mais. Signos vazios, restos formais de espé-
cies extintas.

Não falo de Auschwitz porque me arrependi de ter perguntado a Jules
Bernstein — meu “avô” adoptivo de adolescente na América — como tinha
sido a sua experiência nos campos: percebi tudo sobre o Shoah no silêncio, na
ausência de lágrimas, num passeio sobre folhas mortas. Até na maneira de
segurar uma chávena de chá. Percebi que era mais e outra coisa, sem lugar
para os bons sentimentos, a compaixão de pacotilha, a compreensão liberal.
“Perdoar sim, esquecer nunca” é uma frase tonta. Ele dizia: “Nunca esquecer,
mas nunca perdoar.”

Não falo de Auschwitz porque o Shoah é mais e é outra coisa. Não se re-
lativiza. Não se decompõe. Não se vê sob nova luz. Não é da ordem da dis-
cussão de café. É mais. É outra coisa. Nisto que disse há demasiada correcção
política? Obsessão? Reaccionarismo? Ou mesmo obscurantismo? Pouco im-
porta: é que há luzes que cegam.

29 de Janeiro e 1995

GENTE REMOTA

Há milhares de anos, seres humanos retrataram em rochas as imagens da-
quilo que para eles tinha importância, fazia sentido, aquecia a alma e

dava a ilusão de agirem sobre o mundo. Um resto desse gesto tem agora o
nome de gravuras de Foz Côa. Na época em que foram feitas, nem o local se
chamava Foz Côa, nem a língua falada por esses homens e mulheres era o
português. Só milhares de anos depois surgiria Portugal, e depois os Desco-
brimentos, cuja memória é zelosamente preservada por todos, do Governo às
criancinhas das escolas.

A polémica em torno das gravuras e da barragem é absurda. Por uma
razão muito simples: é que nem devia ter havido polémica. Esperar-se-ia que
fosse evidente, para não dizer automático, que, uma vez descobertas, fosse
abandonada a ideia da barragem e se sentisse em relação a este património
um entusiasmo no mínimo igual ao que as entidades sentem em relação aos
Descobrimentos. Mas não. É que temos aqui um problema cultural mais pro-
fundo.

O Público divulgou um inquérito que correlacionava o grau de instru-
ção com a vontade de preservação das gravuras. Nesse caso, só se pode con-
cluir que no IPPAR e no Governo a instrução é pouca. O problema cultural
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não se fica por aqui. No meio do torpor cultural que devia fazer com que a
nossa idade se chamasse, ela sim, “da Pedra”, investe-se na eterna celebração
dos Descobrimentos. Provavelmente já se gastou mais dinheiro nas suas ce-
lebrações do que se perderia não construindo a barragem. Ao Estado interes-
sa celebrar os Descobrimentos porque a sua mitologia contribui para o
reforço do Estado-nação, da sua afirmação no mundo e na criação de uma
compensação afectiva para a decadência. Triste desculpa: um país devia afir-
mar-se por ser culto, democrático e igualitário, e não pelo seu passado mer-
cantil ou colonial.

Existe em Portugal um senso comum generalizado, desde o século XIX,
em torno dos Descobrimentos. Quase sempre sem o mínimo sentido crítico
sobre o que eles constituíram para “os outros”. Se há uns anos se celebrava a
glória do império, hoje a correcção política pós-integração europeia obriga ao
elogio da vertente “encontro de culturas”. Esta expressão, em si positiva, é,
no entanto, usada como um fétiche. É uma expressão a que não corresponde
nenhum conteúdo. Basta ter visto uma exposição promovida pela Igreja Ca-
tólica, intitulada… “Encontro de Culturas”: um panegírico do sofrimento
dos missionários às mãos de algozes selvagens. Nela não havia nada sobre
“encontros”, sobre qualquer coisa das outras culturas que os missionários ti-
vessem aprendido, incorporado e trazido de volta. Na base de uma mentira,
perpetuava-se a ideia de uma qualquer superioridade, mascarada com a falá-
cia da vocação universalista.

Na televisão (na do Estado, não da Igreja) passa uma série chamada
Gente Remota, estranhamente elogiada pelos críticos. Diz-se documental,
mas não passa de reportagem. Está cheia de olhares turísticos, de vozes off
declamando textos gongóricos, de mau gosto e péssima sintaxe; sem plurivo-
calidade, só dá a voz a meia dúzia de relíquias que, em paragens exóticas, fa-
lam português, e deleita-se sempre que há traços de “presença portuguesa”.
O sentido contrário, o de lá para cá — nada. Gente Remota devia ir às obras do
metro, ouvir de viva voz o que têm os guineenses a dizer sobre a sua vida.
Então sim, seria um documentário.

Os Descobrimentos tiveram como resultado a criação dos países mais
pobres do mundo e uma guerra eterna? Não faz mal. Em nome de uma inven-
ção cultural tudo vale, até falar em encontro de culturas — se for essa a ex-
pressão da moda. Do mesmo modo que, em nome de um progresso fontista,
uma barragem é melhor do que umas gravuras que não falam de Portugal;
uma ponte mal localizada é melhor do que a preservação ecológica, coisa de
bichos e plantas; uma emigração que envia cheques não é celebrada como
“gesta” e “encontro de culturas” porque é feita de subjugados e não de subju-
gadores; e os imigrantes dos PALOP não são agentes de encontro cultural,
mas mão-de-obra.

No meio desta tristeza, valham-nos os estudantes de Foz Côa e as asso-
ciações ecologistas (não o oportunismo de Mário Soares com a ponte) e os
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PALOP e brasileiros que se estão nas tintas para nós. É que a continuarmos a
iludir-nos seremos nós que não passaremos de gente remota.

26 de Fevereiro de 1995

“VELHOMUNDO” E “TERRANOVA”

Vista do lado de cá, a crise nas relações entre a União Europeia e o Canadá a
propósito da palmeta levanta duas curiosas questões. Por um lado, o sen-

timento nacionalista, da honra ferida, da vontade de guerrear, não surgiu.
Por outro, este episódio pode ser um prenúncio do tipo de conflitos entre
Estados no futuro.

Quanto ao primeiro ponto, tem que ver com a ausência de acontecimen-
tos directamente relacionados com o simbolismo do Estado-nação. Quer isto
dizer que a ira generalizada teria acontecido mais facilmente caso o Canadá
tivesse expulsado emigrantes portugueses ou tivesse começado a pescar ile-
galmente nas águas portuguesas. Tal não aconteceu. Dever-se-á isto ao facto
de o trabalho e a economia estarem hoje culturalmente separados das ideias
de identidade de uma nação ou comunidade? Talvez seja a alienação levada
às últimas consequências, ao ponto de aquilo que é mais básico para a vida
das pessoas ser sentimentalmente vivido como mais fútil e negligenciável.

Ligando com o segundo ponto, prossegue a crença generalizada de que
os arrufos diplomáticos, os conflitos e as guerras são provocados por proble-
mas de “fronteira”. É a lógica do invasor e do invadido. É a compactação de
nação, Estado e território. Mesmo sabendo a generalidade das pessoas que as
motivações económicas estão quase sempre subjacentes às guerras e que “o
resto é ideologia”, se faltar este lado simbólico e sentimental a motivação eco-
nómica perde relevância. Isto é tanto mais assim quanto as “fronteiras maríti-
mas”, as ZEE e similares parecem ao comum do cidadão uma coisa de
técnicos de pescas: no mar não há terra, logo não há “solo pátrio”.

Ora, na chamada nova ordem internacional parece bastante provável
que grande parte dos conflitos venha a surgir em torno do acesso a recursos
naturais. Sempre foi assim, só que com muito mais importância para os re-
cursos escassos ou preciosos. Não para algo tão corrente como o peixe. Ou
como a água (a potável), que poderá vir a ser a principal questão política do
futuro em vastas zonas do mundo (Portugal e Espanha incluídos). Há, pois,
um desfasamento simbólico com a realidade: ainda não há sentidos e senti-
mentos culturais para lidar com os conflitos em torno do que nos habituámos
a ver como inesgotável. Mas o peixe — como a água — está mesmo pela hora
da morte. As razões prendem-se com todo o desequilíbrio ecológico gerado
por modelos de vida que são (esses sim) verdadeiramente antinatura. Todo o
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pensamento político para o futuro próximo terá de ser — e não só “seria giro
se fosse” — ecológico. Não meramente “conservacionista”, mas alternativo
em termos de organização social e económica.

Não discuto aqui quem tem ou não razão nesta disputa. Parece óbvio
que o Canadá fez asneira. Mas fê-la invocando a protecção das espécies.
Aqui temos um outro problema: se há razão em afirmar que os recursos es-
tão a ser destruídos, não há razão em usar argumentos ecológicos se o que
está em causa é outra coisa. Mas também não é correcto denunciar este facto
para depois prosseguir uma actividade de forma antiecológica, como sus-
peito ser o caso da pesca ibérica, sobretudo espanhola. Acontece hoje com
“ecologia” o que já aconteceu com expressões como “democracia”, “solida-
riedade” e outras: fáceis de apropriar na forma, mas vazias de conteúdo e
programa.

O Canadá (e o Novo Mundo em geral) criou uma auto-imagem de país
afluente e ecológico. Mas a sua afluência e ecologia dependem da miséria e
da porcaria de outras partes do mundo. O Velho Mundo, contaminado e de-
cadente, continua a imaginar eldorados sem fim no lado de lá. Os america-
nos, em geral, continuam a desconfiar da manha anciã dos europeus, pelo
que a manifestação na Terra Nova parecia uma reedição do Boston Tea Party.
São dois personagens — Velhomundo e Terranova — nenhum deles com ra-
zão. Terão de inventar uma síntese nova entre ecologia e economia política.
Caso contrário, o barco vai ao fundo.

19 de Março de 1995

SANTÍSSIMA TRINIDAD

Port-of-Spain, 20 de Abril 1995

Pergunte-se ao europeu médio o que significa para ele a palavra Caraíbas e
a resposta por certo incluirá coisas como “paraíso tropical” e “turismo”.

ATrinidad está longe de poder corresponder a este estereótipo. Não que a pa-
isagem não seja belíssima ou o mar quente. Mas sim porque não é destino tu-
rístico e a sua gente não está dependente das levas de europeus e americanos
em voos charter.

Se é um paraíso, a Trinidad é-o para quem queira perceber três coisas
fundamentais: a história da expansão e da criação da economia mundial; as
sociedades pós-coloniais com uma estratificação baseada nessa coisa bizar-
ra chamada “raça”; e os processos do que se convencionou chamar cultura
global. É preciso, afinal de contas, sair da Europa para se perceber o racis-
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mo, o nacionalismo, Schengen e a nossa ideia-feita de que somos o centro do
mundo.

Espanhola primeiro e inglesa depois, a Trinidad entrou tarde na econo-
mia de plantação da cana-de-açúcar e do trabalho escravo. Os primeiros pa-
trões foram franceses vindos de outras colónias caribenhas e deram origem à
actual elite, os crioulos franceses — se bem que as origens europeias sejam
mais do que francesas. Exterminadas as várias etnias ameríndias, os colonos
da Trinidad importaram escravos africanos. (Diga-se de passagem que há
aqui uma clara consciência do papel decisivo jogado pelos portugueses no
tráfico de escravos…). A abolição da escravatura — mais por razões econó-
micas do que humanitárias — levou à contratação em regime de indentured
labour de indianos da zona do Alto Ganges. O sistema de contrato constituiu
uma autêntica escravatura encapotada, mas os indianos acabaram por ficar,
eventualmente como pequenos proprietários. Constituem hoje 40 por cento
da população, contra outro tanto de africanos.

Passear pelas ruas de Port-of-Spain é como visitar um museu de misci-
genação. Mas também a barreira social da cor. Como noutros sítios do Novo
Mundo, o discurso corrente louva a mistura de raças. Todavia, não há con-
versa aqui que não aborde, ao fim de cinco minutos, a questão da raça e da
sua ligação ao prestígio, à classe social, ao poder. Tome-se o exemplo dos por-
tugee, os portugueses. Sobretudo madeirenses, alguns chegaram aqui como
contratados no século XIX (à semelhança de indianos e chineses), alguns
como refugiados religiosos (presbiterianos da Madeira), para não falar dos
judeus sefarditas de origem portuguesa chegados a Tobago via Amesterdão.
Vistos como brancos por serem europeus, eram alvo de desprezo por serem
pobres. Se se casassem com a cor certa, subiam na escala. Mas se não triunfas-
sem nos negócios, a sua cor escurecia. Quem disse que isto da raça era uma
coisa objectiva?

Neste pequeno território, independente desde 1962, aglomeram-se um
milhão e meio de pessoas, cujo nível de vida subiu com a exploração do pe-
tróleo e tornou a cair com a baixa dos preços do líquido que faz girar o mun-
do. À variedade de grupos raciais e étnicos acresce a variedade religiosa:
cristãos de todos os tipos, incluindo mil e uma seitas evangélicas, hindus,
muçulmanos (indianos uns e africanos outros), religiões africanas, “rastas” e,
em tempos, protestantes portugueses. Em 1991, os muslimeen, africanos re-
cém-convertidos ao Islão, tentaram um golpe de Estado, num prenúncio do
que hoje entendemos por fundamentalismo.

Sociedade inventada praticamente só no século XVIII, filha da expan-
são mercantil e capitalista europeia, feita da massa do negócio da carne hu-
mana para o trabalho, Trinidad vive ainda hoje sob a batuta dos tons de pele:
um código minucioso de gradações de tons e formas que conduz a diferentes
oportunidades sociais e que se tenta desesperadamente esquecer no momen-
to ritual do Carnaval.
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Um mundo assim é, paradoxalmente, um mundo em que se investe
muito no individualismo. Constrói-se cuidadosamente uma identidade es-
pecial, e isto passa pelo estilo de vida e de consumo. Acultura unificadora, se
há alguma, é a cultura do capitalismo: fascínio pelos objectos de prestígio im-
portados, preocupação com a moda, consumo de TV internacionais. Mas é
também um mundo onde se investe muito no domínio espiritual, já não para
marcar a identidade étnica, mas sim algo que a transcenda. Por isso fica es-
pantado o europeu que conhece uma socióloga progressista da Trinidad e
vem a saber que ela é uma born again christian. Aqui, isso não é contradição.
Como se das cinzas do desastre colonial e perante o perigo da marginaliza-
ção, a gente da Trinidad se esforçasse por criar algo de novo, fazendo bricolage
com todos os modelos possíveis.

Será por isso que, quando se anda por Port-of-Spain, com a brisa morna
do fim da tarde, e nos cruzamos com uma cara que é a amostra do mundo, e
ela ou ele nos diz côté-ci-côté-lá (isto e aquilo, em crioulo), sem nos conhecer
de lado algum, sentimos, bem… felicidade?

23 de Abril de 1995

APRENDIZES DE FEITICEIRO

Não há como um caso pessoal para ilustrar algo de mais geral (rima e
tudo). Para viajar até à Trinidad e Tobago precisei de fazer uma escala de

uma noite em Caracas, tanto à ida como à vinda. Para tal, foi necessário pedir
um visto de trânsito. O horror começou em Lisboa. Primeiro, a espera numa
fila pelos papéis de requisição do visto. Segundo, a ida até um banco deposi-
tar 30 dólares americanos na conta do Consulado da Venezuela (se isto é le-
gal, não é justo). Terceiro, o regresso ao consulado e nova espera para
entregar o comprovativo do depósito. Quarto, o regresso, dias depois, para
buscar o visto, tendo o consulado ficado com os bilhetes de avião durante
esse período de tempo.

Finalmente cheguei à Trinidad (onde não exigem visto), depois de uma
noite estupidificante em Caracas. Mas a Venezuela não desistia de me perse-
guir. É que era necessário ir ao consulado na Trinidad pedir o visto de trânsito
para o regresso a Portugal. Numa terça-feira dirigi-me ao dito sítio, onde fui
informado de que era “cedo de mais”, pelo que deveria regressar dois (!) dias
depois. Convém dizer que cada deslocação ao consulado implicou uma meia
hora debaixo de um sol abrasador e concomitante perda de tempo de féri-
as/trabalho. Dois dias depois — e já depositados os 30 dólares — regresso ao
antro: querem ficar com o meu passaporte, o que eu recuso visto necessitar
dele para levantar traveller’s cheques. Depois de uma acesa discussão com
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uma funcionária consular — em que tive de lhe explicar que não tinha o mais
pequeno interesse em visitar a Venezuela, apenas era obrigado a isso — ela
prometeu emitir o visto na terça-feira seguinte. No fundo, algo que podia ter
sido feito logo aquando da minha primeira visita.

Escusado será dizer que da Venezuela não guardo boas recordações.
Mas a minha história é suave e quase ridícula se comparada com o que se vê
entre o aeroporto de Caracas e o hotel, a 20 minutos de distância por táxi: uma
costa feia e estragada, de praias poluídas, tendo por cenário a mais horripi-
lante miséria debaixo de um tempo desumanamente quente e húmido. Mais
do que tudo, a sensação de perigo iminente, tornada pior pela presença ex-
cessiva de polícia e tropa. Ou seja: é daquele cenário de miséria e degradação
que se destacam como actores os burocratas, os funcionários, dos consulados
e do Estado em geral. Na atitude, no porte, e nos actos, estas burguesias tropi-
cais aliam, a um pedantismo típico de quem é rico no meio da pobreza geral,
o mau gosto e a prepotência. As burocracias do Terceiro Mundo são o susten-
táculo da oligarquia e os garantes de uma ilusão de independência, soberania
do Estado e identidade nacional.

Porquê “aprendizes de feiticeiro”? Porque, no fundo, esta burocracia
inventámo-la nós. Exportámo-la com o colonialismo. Mais papistas que o
papa, as elites terceiro-mundistas perceberam o potencial de poder discricio-
nário contido na burocracia do Estado. Quer isto dizer que estão destinados a
ser assim? Não: a prova disso é a Trinidad e Tobago. País com o mesmo petró-
leo e o mesmo dinheiro dele resultante que a Venezuela, fez duas coisas dife-
rentes: apostou mais na democracia e apostou mais na distribuição social dos
lucros. Está longe de ser um local perfeito, mas é um exemplo de que não há
nada de essencialmente perverso no Terceiro Mundo. Até porque exemplos
como o da Venezuela podiam ocorrer facilmente em Portugal. Todavia, não
podemos deixar-nos levar pela volúpia relativista, achando graça ou charme
local aos poderes discricionários de burocratas e polícias, ou procurando
constantes desculpas sociais para os seus comportamentos.

As Venezuelas deste mundo são países perigosos. Deixemos por ora de
lado a questão de serem vítimas do imperialismo. Com disputas fronteiriças
constantes, podres de ricos em recursos naturais, com certos sectores de acti-
vidade garantidos por imigrantes, as elites deixam na mais negra miséria o
grosso da população, enquanto garantem para si — através do controlo do
Estado — os lucros. Tal como na historinha, o aprendiz é mais perigoso que o
mestre.

30 de Abril de 1995
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ALVORADA

Brasília, 21 de Junho de 1995

Todos os que já visitaram o Brasil conhecem a estranha sensação de estar
num país estrangeiro, com toda a diferença que isso implica, mas onde é

usada a mesma língua — com toda a familiaridade que isso significa. Por
isso, uma estada no Brasil é um constante vaivém entre nós e nós mesmos. É
uma escola de civilização, da história e dos solavancos da modernidade.

Calhou-me a sorte de começar em Brasília uma primeira vinda ao Bra-
sil. Escapei assim ao estereótipo da chegada ao Rio ou das férias numa praia
do Nordeste. Pelo contrário, cheguei ao que parece, à primeira vista, um
mundo irreal. Uma cidade planeada e com apenas 30 anos de idade. O que
espanta, porém, é como 30 anos são, afinal, suficientes para fazer história. O
que planeadores e visionários modernistas imaginaram ser a imagem do
futuro tornou-se estranhamente ultrapassado. Isto é patente no plano urba-
no, pensado para o fluxo e a velocidade automóvel, onde é impossível ser
peão, quando hoje se tem saudade das cidades caminháveis. É patente na
arquitectura e disposição dos quarteirões que impossibilitaram a existência
de ruas, quando hoje se busca recuperar a rua como alma de uma terra ou
bairro. E é patente na estética dos interiores de muitos monumentos e edifí-
cios públicos — em 30 anos tornaram-se algo kitsch, com o seu quê de filme
do 007 dos anos 60.

Mas este mundo só é irreal para o visitante português habituado à
acumulação de camadas históricas, para o europeu alimentado a cinismo
e pessimismo, para o racionalista que vê em todos os projectos utópicos
traços de asneira pueril e torce constantemente o nariz dizendo: “Tss, tss,
isto não vai resultar.” Para os locais — todos vindos de outras partes do
Brasil — a capital é um lugar de experiência: as pessoas fruem a aprendi-
zagem de viver num sítio assim, fruem o jogo de viver num sítio feito do
nada no meio de nada. E, embora seja uma cidade feita para afirmar o po-
der — e dele possua inúmeros sinais e símbolos —, este facto não tem nes-
tas paragens o mesmo tom assustador que na Europa. Aqui, as próprias
pessoas da rua se entusiasmam com este tipo de projecto, pois existe uma
forma de orgulho nacional que, para nós, já parece impossível. Melhor: o
orgulho nacional no Novo Mundo é feito com imagens de futuro, em Por-
tugal com imagens do passado.

Existe, todavia, uma forma, que é ao mesmo tempo antiga e recente, de
procurar sentidos profundos para as coisas, sentidos místicos, por assim di-
zer, que dêem algum conteúdo poético às obras de políticos, arquitectos ou
povo. Tudo começa com o mito de Dom Bosco, “padroeiro” de Brasília, cujas
profecias teriam apontado este local como o de uma espécie de Nova Jerusa-
lém. Junto com ele circula um boato místico sobre como o piloto do avião do
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presidente Kubitschek (fundador de Brasília), num acesso mediúnico ao so-
brevoar a zona, teria dito: “É aqui.”

A alguns quilómetros da cidade encontra-se o Vale do Amanhecer,
uma comunidade mística e esotérica fundada por Dona Neiva, uma
ex-camionista: num ambiente multicolorido, de templos e imagens cons-
truídas com materiais pobres, ali se juntam divindades ameríndias, egíp-
cias, africanas e cristãs num culto de cura mediúnica. Pela cidadezinha,
misto de pobreza e beleza natural, passeiam-se os crentes vestidos com
fantasias. Ao contrário destes — na maioria negros, mulatos ou caboclos
— na Pirâmide da Boa Vontade em Brasília, jovens urbanos percorrem em
silêncio uma espiral até ao centro, onde, sob o vértice da pirâmide, rece-
bem a energia de um gigantesco cristal.

Terra de velhos misticismos, de sincretismos novos e new age, terra de
imigrantes e terra de alta política. Quem pode deixar de achar que se está
aqui a construir um novo mundo, onde a racionalidade pragmática precisa
da reinvenção espiritual? Talvez por isso é tão comum aqui a figura de retóri-
ca do amanhecer, do amanhã ou da alvorada. No palácio da dita Alvorada
vive o presidente desta terra que nós, os que carregamos o peso do passado,
ainda nem começámos a descobrir.

25 de Junho de 1995

SUL VIRA NORTE

Curitiba, 27 de Junho de 1995

O mito sobre a fundação da nação brasileira foi em grande medida cons-
truído por intelectuais oriundos das elites urbanas e académicas, ávidos

por definir uma identidade clara para um Estado-nação novo. O nó central
desse mito é a ideia de que o Brasil se fez a partir da simbiose entre três stocks:
o índio, o africano e o português. É certo que esses intelectuais tinham cons-
ciência de que a mistura se deveu a processos de desigualdade e exploração.
Isso não impediu, porém, que aqui tivesse florescido essa noção incompará-
vel do “luso-tropicalismo” — elogiada tanto por portugueses como pelas ra-
mificações transatlânticas.

Em Brasília — sítio inventado que só participa da história do Brasil há 30
anos —, este discurso surge como oficial, coroado com a simbólica do Brasil
como cumprimento da promessa. É mais forte, no entanto, a ideia de uma na-
ção autónoma, virada para o futuro, para o novo e o grande. A herança portu-
guesa (que em Brasília obviamente não se vê) vai-se diluindo. Por todo o
Brasil, a imagem de Portugal é a do anedotário em torno do antigo imigrante
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rural português. Em certas zonas sustenta-se uma imagem mais positiva, por-
que ancorada nas genealogias familiares; uma experiência de portugalidade
com algum sentido, mesmo que mítico, para os sujeitos. Aqui no Sul as coisas
mudam. Zona rica do Brasil, colonizada sobretudo por italianos, polacos,
ucranianos, alemães, holandeses, muitos deles recentes, aqui esfumam-se as
presenças negra e portuguesa. Curitiba tornou-se nos últimos anos numa cida-
de emblemática ao nível mundial, por ser a epítome do reordenamento urba-
nístico, da preocupação ecológica, da solidariedade e da experimentação
sociais.

Os habitantes orgulham-se — não sem razão — da obra do seu
ex-prefeito arquitecto e urbanista. Faz pensar: as cidades serão cada vez
mais produtos num supermercado de cultura global, em que cada uma cor-
responde a uma fatia do imaginário social. Curitiba ocupou o lugar da
“qualidade de vida”, do projecto civilizacional da civitas, lugar de cidada-
nia. E isto — pasme-se — no “Terceiro Mundo”. Fê-lo com obra, mas tam-
bém com doses q. b. de marketing e merchandising: mesmo quando as
anunciadas novidades não resultam…, resultam. Um exemplo de quanto se
faz pela simbólica político-cultural é o jardim botânico, onde uma estufa vi-
toriana foi implantada em frente a um jardim de arbustos à francesa. Como
que a dizer: isto é a Europa, pois queremos que o seja.

O mito índio-negro-português não funciona aqui. Negros, poucos há, e
não exactamente desejados. A comunidade portuguesa não existe no imagi-
nário local — houve como que uma limpeza da memória. Assentando a sua
imagem na vontade de europeísmo, Curitiba usa o recurso simbólico da imi-
gração do Norte da Europa, mesmo que esta tenha sido de campónios. Neste
jogo algo arrogante e dependente das próprias categorias colonialistas, Por-
tugal fica de fora, como algo de “não suficientemente europeu”. Esta ideia é,
para mais, reforçada pela política do rancho folclórico e não pelo marketing de
um Portugal moderno. Miséria.

O projecto curitibano é triste e presunçoso? É, mas também é sintoma
de uma tentativa de criar uma identidade social e uma forma de vida basea-
das já não no “país” (são raros os símbolos estereotípicos do Brasil), mas na
ideia de “cidade”. E recusando, de caminho, a via do terceiro-mundismo re-
voltado e libertador. Neste conservadorismo não há, afinal (e à semelhança
de alguns movimentos ecológicos, por sinal estimulados em Curitiba), sinais
de renovação e inovação? É o mistério do sítio onde o Sul vira Norte, e alguns
Nortes (Portugal) viram Sul.

2 de Julho de 1995
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MARCHAR, MARCHAR!

No Público de 28 de Novembro, José Manuel Fernandes defende, em edi-
torial do jornal, que a participação militar portuguesa na Bósnia deverá

assentar num consenso nacional virado para a assunção de um novo papel no
mundo e para o cumprimento pleno dos compromissos internacionais. Esta
ideia é reforçada com a constatação de que as tropas a enviar são voluntárias
e profissionais, e de que o que se joga na Bósnia é o próprio futuro da Europa.

Por outro lado, em coluna de opinião, Fernando Rosas define os acor-
dos de Dayton como consagradores do princípio da limpeza étnica, como de-
sautorizadores da ONU e como prova da impotência europeia em agir
concertadamente. Ambos apresentam argumentos válidos, pois ambos estão
preocupados com a resolução do conflito e o “controlo de estragos” daquela
guerra no espaço europeu. Mas assentam esses argumentos em premissas
bem diferentes. Correndo o risco de simplificar, diria que a postura de JMF é
bastante “institucional” e a de FR é, sobretudo, “crítica”. Porque a primeira
assenta na ideia do cumprimento de compromissos a que Portugal tem vindo
a escapar com alguma manha desprestigiante; e porque a segunda não aceita
como uma evidência que o conseguido em Dayton seja no melhor interesse
da Bósnia e da Europa.

Confesso que me inclino para concordar com Fernando Rosas. O pro-
cesso de paz vai ser dirigido pela NATO e esta, embora formalmente uma
aliança, é de facto “dos americanos”, como os próprios já reconheceram.
Assim, um espírito crítico não olha só para o que se diz que vai acontecer
(a paz, finalmente), mas olha também para os interesses de quem promove
o processo. Olha para a “agenda escondida”. E esta é, além do trunfo elei-
toral para Clinton, a perpetuação da tutela americana sobre a Europa,
mesmo depois de evaporado o Pacto de Varsóvia. Mas é sobretudo a con-
sagração da divisão segundo linhas étnicas, sendo para mais evidente a
satisfação do croata Tudjman e a maior ou menor insatisfação de todas as
outras partes.

A situação pós-Dayton caracteriza-se por três aspectos principais.
Em primeiro lugar, a total incapacidade de a Europa agir coordenadamen-
te na cena internacional, em tudo o que não seja a regulação de tarifas, co-
mércio e quotas. A Europa Unida é ainda uma associação de empresários e
quase nada um projecto político-civilizacional. O acordo de Dayton e o
protagonismo americano são, de facto, uma vergonha europeia. Em se-
gundo lugar, o que poderá ter sido o golpe de misericórdia numa ONU
que se queria (?) agora reconstruir como grande mecanismo de resolução
de conflitos internacionais. Foi substituída pela NATO. Esta, construída
para proteger a Europa da ameaça soviética, serve hoje para garantir a he-
gemonia americana. Em terceiro lugar, mesmo que se calem as armas (o
que é sem dúvida o mais importante e urgente), acabou por se reconhecer
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que é legítimo constituir unidades territoriais com base na purga étnica. E
na própria definição pelas armas do que é uma etnia.

De um ponto de vista institucional, reconheçamos que a aliança com a
NATO existe, e que a tropa é profissional e voluntária. Porquê, então, a cons-
tante hesitação (popular e governamental) quando surge a questão de tropas
portuguesas intervirem no estrangeiro? Poderá dever-se a uma identidade
nacional assente na ideia de isolamento e de distância em relação aos confli-
tos. Poderá também basear-se numa falta de consciência cívica internaciona-
lista que nos faz demitir de responsabilidades. Poderá ainda ter que ver com
uma velha questão: a de se a nossa identidade é europeia, atlântica, ou “Palo-
piana”. Parece-me, todavia, que a questão está em que ninguém sabe para
que devem servir as forças armadas.

Eu sei do que gostaria: que na expressão “forças armadas”, a segunda
palavra fosse substituída por “civis”. Um país como Portugal está em condi-
ções de eliminar armamento de guerra, mantendo o mínimo para o controlo
de situações insurrecionais internas. Está em condições de ter umas “forças
civis” que, gastando muito menos dinheiro, se dediquem à protecção civil,
aos incêndios, às florestas, ao ambiente, às emergências, à vigilância das
águas territoriais. E — sim — ao envio de brigadas de ajuda humanitária, sob
a égide da ONU. Como objector de consciência que fui e sou, é assim que so-
nho o meu país. É difícil, perante a possibilidade do fim da guerra, admitir
que nem o meu coração nem o meu sentido da responsabilidade palpitam
com o envio de tropas que vão consagrar o terror étnico e a vitória do cripto
fascista Tudjman na repartição do bolo da ex-Jugoslávia. Mas é necessário fa-
zê-lo quando pensamos para que queremos a tropa.

3 de Dezembro de 1995

ANO EUROPEU DA EUROPA

Tudo indica que — finalmente — a Europa vai estar no centro do debate na-
cional no ano que começa. De certo modo, Mário Soares deu o mote, com a

sua entrevista de finais de 1995, logo classificada de “europessimista”. Na re-
alidade, as ideias nela expressas já haviam sido apresentadas por muitos co-
mentadores. Só que agora começa a ser urgente transformar essas ideias em
projectos. Miguel Sousa Tavares escreveu um excelente artigo em que de-
monstra como a oposição entre optimistas e pessimistas não é o que está em
causa. Quanto ao Governo, ainda não se percebeu claramente que ideia da
Europa tem a não ser o “cumprimento das metas de Maastricht” — o que é o
grau zero dum projecto político e civilizacional. Por fim, os candidatos a pre-
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sidente ainda não deram o salto para a discussão da Europa como indissociá-
vel da discussão sobre o futuro de Portugal.

Paradoxalmente, dentre os que fazem da “questão europeia” a pe-
dra-de-toque do seu discurso, não vem nada de radical (que vá “às raízes”)
ou construtivo. Temos, de um lado, o novo populismo de direita do PP: no
plano dos projectos, pretende que a União Europeia seja apenas o velho mer-
cado comum; no plano dos afectos demagógicos, concentra-se no fétiche da
moeda (o “escudo”, não os “réis”…) como símbolo da Nação. Por outro lado,
temos a cautela aflita e conservadora do PCP: por um lado, e com razão, pro-
cura evitar a aniquilação da classe trabalhadora perante um capital europeu
difícil de regular; mas, por outro, não tem estado na liderança pela exigência
de mais democracia na Europa e não esconde a ambivalência com que encara
a pertença de Portugal à União.

Parece-me haver nove pontos principais a exigir do processo de aprofunda-
mento da União Europeia, enquanto projecto de civilização e não de gestão
técnica do dia-a-dia:

1.º A pertença de Portugal à União é inquestionável e desejável, devendo
porém evitar-se a vertente ideológica da criação de uma “identidade
europeia”. Basta a aposta racional na criação de uma entidade política
até hoje nunca ensaiada pela humanidade, e que vá contra a corrente da
nova etnicidade nacionalista e xenófoba.

2.º A moeda única é a única forma de conseguir a integração económica
plena, mas deve ser politicamente regulada de modo a não significar
uma dependência absoluta da Alemanha.

3.º Os “critérios de Maastricht” deveriam ser alvo de negociações cada vez
mais flexíveis. Esta necessidade releva da maior debilidade do processo
europeu: o seu défice democrático. As exigências quanto a isto são vári-
as e constituem os três pontos seguintes.

4.º O Parlamento Europeu deveria ter os seus poderes reforçados, à seme-
lhança dos actuais parlamentos nacionais.

5.º A Comissão Europeia, se entendida como o “executivo”, deveria ema-
nar desse parlamento, tal como acontece nas actuais democracias.

6.º A Europa precisa de uma Constituição que estabeleça os direitos e de-
veres dos cidadãos, aproveitando as experiências mais avançadas de
defesa da cidadania (neste sentido, é pena que a Noruega não tenha
aderido…). As actuais discussões em torno do aprofundamento da de-
mocracia deveriam tomar corpo na Constituição europeia; começar
“por cima”, pelo nível europeu, poderá ser mais eficaz do que começar
“por baixo”, por cada país.

7.º A Europa Unida não pode perder de vista o facto insofismável de nela
haver países ricos e países pobres, sendo prioritária a elevação de países
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como Portugal aos níveis Europeus. E isso não se faz com a díade per-
versa da destruição do tecido produtivo e a canalização de fundos para
acções sem planeamento estratégico.

8.º A Europa Unida não pode deitar a perder uma das suas mais brilhantes
inovações históricas, o Estado-Providência: ele não morreu, ele tem,
sim, de ser reformado. E articulado com a necessidade de partilhar em-
prego, diminuir o tempo de trabalho e apostar em actividades de valor
social.

9.º A Europa Unida deve comprometer-se a liderar o processo interligado do
desenvolvimento sustentado e sustentável do terceiro-mundo e do equilí-
brio ecológico. Depois da cidadania democrática, do Estado-Providência e
da (imaginável) União Europeia, esta poderá ser a sua quarta grande con-
tribuição civilizacional.

Não se falou aqui da competição económica com outros pólos mundiais, nem
da defesa comum, da dependência em relação aos EUAno fracasso bósnio ou
do alargamento a outros países. Questões fundamentais, sem dúvida. Acon-
tece simplesmente que nada disso pode ser discutido sem que se defina ao
que é que andamos na história. Ou o próximo ano é o Ano Europeu … da Eu-
ropa, ou isto vai tudo por água abaixo: para “euro” e “neuro” pessimistas,
cépticos ou optimistas.

31 de Dezembro de 1995
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DEMÓNIOS CONTEMPORÂNEOS
VELHOS E NOVOS DILEMAS CIVILIZACIONAIS

“ADORO O CHEIRO A NAPALM PELA MANHÃ”

Afrase do título conhecem-na todos os que viram o filme Apocalypse Now,
de Coppola. Di-la um oficial de cavalaria helitransportada, enquanto as

bombas explodem e, presumivelmente, dezenas de pessoas são chacinadas.
Di-lo com gosto, com água na boca, um pouco como quem diz “não há nada
como um bacalhau regado com um bom azeite”.

Coisa de americanos, dados à excentricidade e à blasfémia? Não.
Oiça—se o que disse um militar português: “Não percebia a enorme vontade
que tinha agora de ter uma mulher. Talvez por ter acabado de enforcar um
homem.” Esta citação indirecta surgiu num artigo recente no Expresso, sobre
o massacre de Wiriyamu em Moçambique, no dia 12 de Dezembro de 1972.
Foi dita com o mesmo espírito da frase do oficial americano. Nela se sobre-
põem do mesmo modo a sensualidade e a morte. Nela se verifica a mesma es-
tranha proximidade de pulsões aparentemente opostas. Não há diferença
entre a “guerra à portuguesa” e a “guerra à americana”.

O artigo do Expresso deveria ser usado como texto oficial nas escolas, em
aulas de português, história e antropologia. Porquê? Porque fala implicitamente
de duas cenouras que a burrice nacional teima em perseguir: o silêncio sobre a
guerra colonial e a ilusão da tolerância colonial e racial portuguesa. O leitor
atento dirá imediatamente que não há nação (o que quer que isso seja…) que não
tenha os seus silêncios e os seus mitos autocongratulatórios. Certo. O que im-
porta é perceber o que se silencia e o que se vangloria. Os americanos já aprende-
ram a fazer a sua catarse da guerra do Vietname. Como tudo nos EUA, até já lhe
deram a volta por cima e fizeram do tema fonte de lucro em bilheteiras de cine-
ma. Até os alemães — que são a epítome do “problema nacional” — carregam o
holocausto na consciência. Em Portugal, a guerra colonial não existiu.

O detractor imaginário deste meu artigo dirá logo que na Alemanha
andam a matar estrangeiros e que o problema racial americano deu no
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“Verão quente” de Los Angeles. Uma vez mais, certo. E acrescentará que
em Portugal reina a maior das pazes raciais. Talvez. Mas porque ainda não
há condições objectivas para despertar a fera, e não porque os portugueses
sejam intrinsecamente tolerantes. Esta teoria é, em si, racista, porque reme-
te para a “essência de um povo” e não para a história ou a dinâmica cultural.
O silêncio sobre a guerra colonial está intimamente associado à fantasia naci-
onal sobre a tolerância portuguesa. Existe uma ideia de que o colonialismo
português foi mais brando; de que os portugueses se miscigenaram alegre-
mente; de que os africanos têm saudades dos portugueses. Chegou a haver
uma barbaridade pseudocientífica chamada “luso-tropicalismo” e subsis-
te ainda uma fantasia mais patética que poética chamada “quinto impé-
rio”, em que o mundo seria um dia uma espécie de paraíso, com anjos a
falarem português. Talvez depois de ressuscitados os judeus mortos pela
Inquisição, os escravos e os mortos (africanos e portugueses) da guerra co-
lonial.

Ora, o racismo não é apanágio de apenas alguns povos. Radica no etno-
centrismo, que é como um “pecado original” que todos os povos carregam,
reverso da medalha do próprio sentimento de identidade. O etnocentrismo
degenera em racismo quando as relações de poder se desequilibram perigo-
samente. Como a identidade também é um processo de constante (re)inven-
ção, assim o racismo se matiza por “cores” e “etnias” várias, consoante as
circunstâncias históricas. O que aconteceu com Portugal é que sempre foi um
país pequeno e pobre, que não conseguiu ser potência colonial a sério. Daí a
miscigenação, feita da necessidade e ela própria uma espécie de colonialis-
mo à escala portuguesa, pois a “enorme vontade de ter uma mulher” batia
forte. Basta dizer que o movimento de mistura se fazia no sentido homem
branco-mulher negra e não no contrário… Quando a guerra colonial explo-
diu e se prolongou dolorosamente, os portugueses viram-se confrontados
com uma situação que já não tinha nada que ver com o complexo
“pobre-camponês-português-vai-para-as-Áfricas-e-toma-mulher-local”.
Agora havia balas, emboscadas, sangue. O luso-tropicalismo era remetido
para o pé de página das curiosidades de uma antropologia de pacotilha.

Perdidas as colónias, feita a descolonização, muitos portugueses conso-
lam-se perversamente com o espectáculo do descalabro social de Angola e
Moçambique. O diabinho dentro deles segreda-lhes que “se lá estivéssemos
estava tudo bem”. O diabinho não deixa entrar neste raciocínio a memória da
guerra colonial. Em vez disso, injecta doses maciças de comiseração por Ti-
mor, não se percebendo onde acaba a “solidariedade” e começa o saudosis-
mo nacional-colonialista. E subsidia gestos patéticos (para não dizer patetas)
como o daqueles escuteiros que foram de barco até à Austrália. Mas quando
— como noticiava o Público há semanas — numa escola secundária se faz um
projecto de história local sobre a guerra colonial, é a polvorosa geral: “Não
são coisas de que se fale!”, “deixem o pó debaixo do tapete!”. Quem mais so-
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fre no meio disto tudo são os veteranos, que nunca tiveram a chance de fazer a
catarse do seu apocalypse now.

Quando se deu o 25 de Abril eu tinha apenas 13 anos. Mas recordo-me
que aderi de corpo e alma à “revolução”, porque desde miúdo sentia pavor
da possibilidade de “ir à guerra”. Aos 18 anos declarei-me, convictamente,
objector de consciência. Hoje, recuso-me a assinar coisas sobre Timor en-
quanto não vir a guerra colonial escarrapachada na TV, nos manuais escola-
res e no imaginário do cidadão comum. Junto com a ilusão da tolerância
racial, da brandura colonial e do esquecimento da guerra colonial, está a ide-
ia de que “não vale a pena tocar nas feridas”, ou “o que lá vai, lá vai”. Esta cul-
tura do silêncio, típica de gente pobre, pequena, sem poder, é que faz com que
as descrições do artigo sobre Wiriyamu sejam ainda mais chocantes que a fra-
se do oficial do Apocalypse Now.

“O que pensaria a mãe se o visse naquela figura! Parecia o diabo, as bo-
tas e a farda sujas de sangue e, ao pescoço, as missangas da jovem que violara.
Quando chegassem ao estacionamento havia de as desfiar para fazer uma
pulseira com o seu nome de guerra.” Condensam-se aqui o diabo, o sexo, a
violação, a morte, a guerra, o troféu de caça. E a mãe, de cuja opinião se tem
vergonha. O camponês paroquial, confrontado com o facto de que, afinal, ele
não pertence a uma raça bucólica, de aldeias pacíficas, com escolinha caiada a
branco e uma refeição frugal, mas saudável, à volta de uma lareira.

É Natal. A paz, e essa coisa toda. A Baixa cheia de gente à beira da apo-
plexia, entre o consumo, o prestígio, a publicidade e a falta de dinheiro. Que
tenham esquecido a sua religião, é assunto que me não diz respeito. Mas
diz-me uma exposição sobre os Comandos, no Palácio Foz. No meio de ar-
mas e obuses e camuflados, passa um vídeo com exercício militares de guer-
rilha. Podia ser uma cena da guerra colonial. Além de mim próprio e de dois
comandos que vigiavam os expositores, três visitantes negros vêem o filme.
E riem-se. Talvez fizessem bem em rir-se, mas a mim apetecia-me dizer
duas ou três coisas mais ferozes. Só que na democracia do silêncio, filha da
cultura do silêncio, as palavras são perigosas. Adoro o cheiro a Natal pela
manhã…

27 de Dezembro de 1992

“BYE-BYE, BRASIL”

Não há como uma fotografia fora de contexto para confirmar um precon-
ceito. Para lhe servir de espelho. Foi o que aconteceu com a foto dos bra-

sileiros detidos no Aeroporto da Portela, saída em vários jornais. Aquelas
caras de tez ligeiramente escura, as roupas, a postura do corpo, o olhar expec-
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tante são lidos por muita gente como sinais de pobreza. Confirmam a ideia
transmitida de que eram imigrantes ilegais. Afinal, “eles” não fazem turis-
mo. É desta forma impensada que a identificação dos outros é, na maior parte
das vezes, feita na interacção do dia-a-dia.

Observamos caras, trejeitos, posturas do corpo, dialectos, formas de
vestir e identificamos socialmente as pessoas; mais depressa e com mais con-
sequências do que olhando para o bilhete de identificação ou para o cartão do
sindicato. É uma forma rápida de catalogar. É uma forma “automática”, não
baseada na observação comparativa, seguida de reflexão e aferimento. Não é
um conceito. É um pré-conceito.

Somos todos sujeitos e objectos desta armadilha. Na universidade onde
trabalho, durante algum tempo nenhum contínuo me tratou por senhor dou-
tor. Provavelmente porque não tenho o “perfil” exterior. Ou porque, no meu
primeiro ano na casa, apareci de brinco e chapéu de marinheiro holandês. No
entanto, sempre achei misteriosa a forma como os empregados de café distri-
buem “senhor doutor” para aqui e “senhor engenheiro” para acolá; em parte,
porque lêem os sinais, em parte também porque os ditos doutores tratam de
passar a informação na devida altura. Não vá o empregadozeco enganar-se.
E mesmo sendo o doutor apenas licenciado.

Um processo semelhante ao dos brasileiros aconteceu com os desaloja-
dos de Camarate. Os simpáticos habitantes da Portela não os quiseram, mas
dizem que não são racistas. Olharam para aquelas pessoas e o raciocínio deve
ter sido mais ou menos este: são pobres? Dormem na rua? Viviam em Cama-
rate? São pretos? Então são delinquentes. Se calhar, se tivessem morrido em
Camarate, eram mais respeitados. Para os sacavenenses da Portela, o racis-
mo deve ser uma complicada teoria académica, uma espécie de programa
ideológico de um partido, a que se adere ou não. Ora tal só é verdade para a
garbosa mocidade dos movimentos de extrema-direita. O comum dos morta-
is pratica o racismo, por muito que lhe doa a consciência.

Voltando à Portela (ao aeroporto, não ao bairro). O que aconteceu com
os brasileiros foi uma vergonha. Mas uma vergonha desencadeada pelo mes-
mo “instinto” de classificação e exclusão que acontece todos os dias, na rua,
nas lojas, nos locais públicos. Uma espampanante brasileira de jet-set teria
passado insuspeita. Limpinho. Como as unhas dela. Assim como foi uma
vergonha o que o embaixador de Portugal disse. Ele próprio deve estar con-
vencido de que as expressões “vagabundo” e “mulatinha” são inofensivas:
coisas da linguagem do dia-a-dia. Certo. Mas é isso o racismozinho. Não pre-
cisa de grande teoria.

Durante dezenas de anos, portugueses miseráveis fugiram para o
Brasil e parece que isso resultou para eles. A seguir ao 25 de Abril, uma
mão-cheia de portugueses nada miseráveis foi lá retemperar forças. Pare-
ce que também resultou. Hoje, brasileiros de classe média vêm para cá. A
julgar pela saúde dos dentes portugueses (que sempre foi fracota), ainda
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bem que vieram. Mas se os miseráveis de lá vierem (isto partindo da hipó-
tese de que consigam sair), então é que a coisa vai ficar preta. Aí ver-se-á
quantas Portelas versus Camarate aparecerão. Ninguém poderá parar esse
racismo.

Não gosto tão-pouco da reacção brasileira a isto. Mas, pelo menos, é
tão honesta (no sentido de não encapotada) como a do embaixador portu-
guês. Mostra o vazio do discurso à Corin Tellado que os dignitários e inte-
lectuais-amigos-do-poder dos dois países insistem em fazer: “Temos um
grande carinho, de 500 anos, pelo Brasil” ou, do lado de lá, “A gentxi aaaa-
dora Portugau.” Isto já cansa. Ou continuam com este discurso palermóide
sobre os “países irmãos” (uma expressão infeliz, já que os irmãos não se es-
colhem) ou se decidem de uma vez a ter entre si relações normais, como as
que têm com, sei lá, a Suécia, ou os Camarões.

Não me sinto destinado, lá por ser português, a ter um cordão umbilical
com o Brasil. Gosto muito de Ney Matogrosso, Caetano e Milton, mas detesto
a Betânia, a Simone, a Fafá e as outras mocinhas que insistem em mostrar os
peitorais. Detesto novelas e gosto mais de um ianomami que de um menino
do Rio. O Brasil não é “o futuro de Portugal” a não ser na poética fácil de al-
guns inteligentes portugueses. Se é o futuro, e não queremos perder o combo-
io, então vamos começar a matar crianças na rua e a destruir os pinhaizecos
que sobram.

Alguém resolveu criar este laço fraternal no outro lado do mundo, não
prestando atenção, por exemplo, à Espanha, com quem temos mais afinidade
e continuidade geográfica, passado histórico comum e facilidade de acesso.
Mas não é só este namoro hipócrita que chateia. É a ignorância mútua. Nin-
guém pode conhecer o Brasil pelas novelas, nem Portugal pelo merceeiro. Os
brasileiros contam anedotas sobre os portugueses, os portugueses aplicam
aos brasileiros o acordo de Schengen (que parece nome de campo de concen-
tração), sendo que o último pecado é mais grave. Por trás disto, há também
expectativas erradas. Para muitos brasileiros, Portugal é como a Inglaterra
para os Estados Unidos. Um belo dia vêm cá e apercebem-se de que, em vez
de Camões, está cheio de nhurros que cospem na rua. Os portugueses projec-
tam no Brasil uma sensualidade que não têm, uma alegria de vida, e, quando
chegam lá, vêem miséria. Ou, então, imitam aquela imagem, o que dá no Car-
naval urbano português, que deve ser a coisa mais triste que a humanidade já
inventou.

O que eu gostava mesmo é que se deixassem de tretas: a do falso amor mú-
tuo, a da nova-soberba do novo-riquismo português em relação aos brasi-
leiros, e a da reacção dos jornais e da inteligentzia brasileira ao caso da
Portela (a do aeroporto; a outra, a do bairro, e com ela o caso de Camarate,
são demasiado graves para darem um bom fait-divers de qualquer lado do
Atlântico).
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Uma boa terapia era começar a fazer coisas práticas e úteis: largar o
Acordo Ortográfico e substituí-lo por um bom dicionário de Brasilei-
ro-Português e Português-Brasileiro. Ah, já agora e sem ironia: aquele abra-
ço para o novo sapateiro da minha rua, que é uma jóia de pessoa. Por acaso,
brasileiro.

14 de Fevereiro de 1993

DROGA, TERNURA E SORTE

Era eu miúdo e reinava o Marcelo Caetano. Nas ruas apareceram uns carta-
zes pretos com uma caveira, que diziam: “Droga, Loucura, Morte”. Pare-

ciam cartazes de uma banda de heavy metal, mas não eram. Tratava-se de uma
campanha oficial contra o consumo de drogas. Portugal havia chegado final-
mente à modernidade pós-industrial: tinha drogas a circular, tinha droga-
dos. Tinha um problema. Para mim, aqueles cartazes foram o primeiro
contacto que tive com a droga. Curioso: não me a passaram, não a consumi,
não via ninguém consumi-la. Foi o Estado que me a apresentou…

Peço paciência para o tom subjectivo deste texto. Mas estas coisas da
droga têm um elemento subjectivo (porque e como se drogam as pessoas) as-
sim como um elemento objectivo (porque e como há produção e tráfico).
Algures na adolescência experimentei o haxixe. Não gostei muito, pela mes-
ma razão que não gosto de beringelas ou ameixas. Nos Estados Unidos, para
onde fui aos 16 anos, experimentei erva, e gostei. Recordo-me do prazer que a
canabis provoca, da vaga sensação de clandestinidade, da dinâmica de grupo,
da sensibilidade sensorial. Por razões várias, nunca a consumi muito. Nunca
me iniciei noutras drogas (a não ser uma experiência de coca) e hoje não con-
sumo absolutamente nada. Um verdadeiro careta. Talvez porque nunca en-
carei a vida como uma coisa penosa. Sobretudo, porque tive sorte.

Mas vi amigos meus entrarem na heroína. Vi e vivi todo o círculo infer-
nal da dependência, da ressaca, da mentira, do roubo. Vi, sobretudo, o sofri-
mento. Mas nunca me pareceu que essas pessoas tivessem chegado aí como
uma consequência das experiências de canabis, fraternais e sonhadoras. Não
chegaram lá por causa dos efeitos químicos de uma ou de outra droga “leve”.
Mas sim porque a sua vida não corria bem, porque não se sentiam bem consi-
go mesmos, porque viviam em ambientes vagos, ambíguos ou mesmo cruéis.
Porque não tinham nada a que se “agarrar” ou porque apostavam demasiado
alto nos seus princípios (o da criatividade artística, o do prazer, o do não sen-
tido das coisas e da vida, etc.).

É claro que não estou a falar de situações sociais dramáticas, pois o meu
ambiente era burguês e letrado. Talvez por isso mesmo, tenha conseguido en-
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trever esta raiz do problema da dependência: a falta total de apoio afectivo,
de ternura, e as exigências sociais absurdas — sucesso, dinheiro, especializa-
ção, fachada. Por isso mesmo, também vi pessoas que conseguiram uma rela-
ção equilibrada e funcional com as mais variadas drogas. Isto não é uma
teoria, e está a anos-luz de qualquer observação científica. Mas o que é certo é
que também conheço muita gente que, largada a dependência através de
programas de terapia de associações para-religiosas que proliferam em Por-
tugal, fica verdadeiramente “careta”: encaixados em normas, em fórmulas
morais, verdadeiros campeões da “luta contra a droga”. Não posso deixar de
pensar que, nessas pessoas, houve uma fome de estrutura, de obediência, de
fronteiras claras. De “pai”. Isto é, no “caminho para a droga” não estavam a
revoltar-se contra a sociedade. Estavam sim a revoltar-se contra a liberdade,
erradamente confundida com a falta de afecto e identidade que sentiam.

O que está a acontecer em Portugal é um duplo problema: o consumo de
drogas duras aumenta e, com ele, o número de pessoas que passam pelas as-
sociações terapêuticas para-religiosas. Ora, isto é perverso. A cultura famili-
ar e escolar portuguesa (e, de facto, a ocidental) cria problemas afectivos e de
identidade que levam as pessoas a determinados comportamentos-limite.
Entre os quais, o consumo de drogas duras. Mas é a clandestinidade do mun-
do da droga que provoca o efeito da marginalidade, do roubo. Não é o consu-
mo de drogas em si. Vira-se o feitiço contra o feiticeiro. Na outra ponta da
escala, o Estado medicaliza o toxicodependente, tentando descriminalizá-lo,
como outrora aconteceu com outros grupos e comportamentos rejeitados pe-
las normas culturais. E os grupos para-religiosos apropriam-se das fidelida-
des dos ex-toxicodependentes. Pode acabar o problema da droga, mas não
acaba a “droga” do problema. No meio deste jogo escuso, duas coisas ficam
por questionar.

Primeiro, a especificidade cultural das drogas no Ocidente de hoje: o
que é que se aceita ou não? E porquê? E com base em que critérios? Sabe-se
bem que as drogas têm história e cultura, e que estas mudam com as pressões
sociais. A primeira tarefa arrojada que temos pela frente é questionar o nosso
catálogo classificatório das drogas. Em segundo lugar, as drogas são uma
questão de economia política: quem ganha com isto? Até onde se ramificam
os efeitos do tráfico? Como se pode cortar as vazas aos traficantes, à corrup-
ção, ao branqueamento do dinheiro?

Parece-me que a despenalização do consumo de todas as drogas e a li-
beralização da sua venda é o único caminho que resta. Desclassificá-las como
tabus culturais. Acabar com a hipótese de serem objectos de tráfico. E digo to-
das, porque o truque está precisamente em não hierarquizar. É claro que isto
só teria efeito à escala internacional — mas não é hoje isso mais possível que
nunca? E também é certo que continuaria a haver toxicodependentes e neces-
sidades de lhes garantir processos de desintoxicação e terapia. Mas, aí, mui-
tos fundos dos Estados podiam ser canalizados para hospitais, grupos
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terapêuticos, famílias, numa variedade de processos de “cura” adaptados
a cada caso pessoal. E diminuiria o negócio ideológico dos grupos pa-
ra-religiosos.

O problema de fundo — o do mal-estar pessoal neste mundo —, esse
não pode nunca ser resolvido com leis. Continuará a depender de menos
ou mais ternura, de menos ou mais sorte. Mas por certo não tenderá a di-
minuir se, proibindo o consumo e clandestinizando a venda, a droga for
cada vez mais produzida, traficada, ligada ao submundo e ao controlo
obscuro dos sistemas políticos. As Nancy Reagans deste mundo deixam o
problema político-económico para as calendas romanas e lançam-se em
cruzadas “pró-vida” para afastarem os jovens da droga. É a hipocrisia da
self-righteousness. É próprio de quem não consegue questionar o preconce-
ito cultural que iguala a droga enquanto tabu cultural à proscrição legal e
à fatalidade do crime.

As campanhas “sensibilizadoras” servem de muito pouco. Seriam mes-
mo inúteis se, em vez delas, se prestasse, em casa e na escola, uma atenção po-
sitiva às variadas personalidades e ritmos das pessoas. Se não lhes fossem
apresentados papéis sociais que depois não podem atingir. E ritmos de cres-
cimento iguais para todos. Da “Droga, Loucura e Morte” dos cartazes marce-
listas às campanhas do tipo Projecto Vida só muda a cobertura do bolo.
Quando muito vão produzir crianças irritantes, como aqueles miúdos aguer-
ridamente antitabagistas que há imenso hoje em dia. Mas não criam miúdos
que, em vez de serem anti-qualquer coisa, se entusiasmem com um dom,
uma tendência, um gosto, uma actividade ou uma preguiça em que se pos-
sam “viciar”. Consigo próprios, de bem com o mundo. Sem ressacas.

Por tudo isto, a posição de Eurico de Figueiredo é radicalmente correc-
ta. Vai à raiz da questão. Claro que a sua aplicação necessitaria de ajustes e
planeamento. Mas é infinitamente melhor que a de António Guterres, típica
de quem não sabe nada do assunto — de quem fecha a porta de casa à droga e
a remete para um mundo obscuro: coisas do Casal Ventoso.

11 de Março de 1993

PENA DA MORTE

Ainda mal me recompusera da defesa da pena de morte por parte do co-
missário para a Comemoração dos Descobrimentos, quando novo even-

to do domínio do crime me surpreendeu: um assalto a minha casa. Horas
depois, conversava amenamente com o polícia a quem apresentava queixa
do ocorrido, e este comentava uma notícia televisiva da noite anterior — a de
que 90 por cento dos crimes se dão em casa, no seio da família.
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Estes três pedaços de quotidiano têm estranhos fios a interligá-los. Gra-
ça Moura dava voz a um dos instintos mais primários de todos os tempos: o
da retaliação. Pode o poeta-e-comemorador-do-humanismo-português ar-
gumentar com mil e uma subtilezas, mas a coisa vai sempre dar ao “olho por
olho, dente por dente”. Na Bíblia praticamente tudo é metáfora e alegoria,
mas há pessoas que, apesar de se dizerem poetas, levam tudo à letra. Como
os fundamentalistas.

O argumento principal assenta num facto que é quase inimaginável para a
maioria das pessoas: a morte violenta com requintes de malvadez, ou o abuso
sexual de crianças. Certo, acontece e não é brincadeira nenhuma. Se encontrasse
o assaltante em minha casa, não digo que não sentisse vontade de lhe dar dois
pares de estalos. Se me matassem um filho, na sequência de abusos sexuais,
bem, não consigo imaginar o que sentiria. Provavelmente vontade de matar.
Mas é para evitar essa vontade de vingança, que pode desencadear uma espiral
imparável, uma Jugoslávia social, que o contrato social prevê a justiça.

Ao contrário de muita gente, acho que passar uns bons anos na cadeia
não é nenhum doce; é um castigo que o ofensor sente mais do que a morte. A
morte, suponho, ninguém sente. E a sociedade não só sente que puniu, que
deu um exemplo, como ainda encara a possibilidade de aquela pessoa se mu-
dar. Quem diz que passar uns anos na cadeia é canja está a fazer o mesmo que
aquelas pessoas que dizem que, por causa justa, fariam greve de fome, en-
quanto lambuzam os lábios com a manteiga do pão. Se o Código Penal não é
suficientemente duro, ou se as liberdades provisórias surgem cedo de mais,
isso é outra questão, e mais fácil de resolver. É uma questão de método. Mas a
distância que separa a pena de morte da sua proibição chama-se civilização.

No caso do assalto a minha casa há um elemento irónico. Desconfio que
sei quem é o larápio. Com base em histórias da rua em que vivo, do conheci-
mento dos meus hábitos de presença e ausência em casa, etc. Histórias de
drogas e da necessidade de fazer dinheiro rápido. É evidente que não “bufei”
nenhum nome. Seria correr o risco de uma falsa acusação. Um risco muito pa-
recido — mas ressalvadas as devidas proporções — com o de mandar para a
cadeira eléctrica alguém que depois vem a descobrir-se ser inocente. Já acon-
teceu. Na América.

O rapaz lá conseguiu entrar em minha casa. Lá roubou umas coisas.
Muito provavelmente, lá conseguiu uns “panfletos” de heroína no Casal
Ventoso. A heroína que lhe faz a vida negra e que me fez a mim um dia cin-
zento ao sentir a minha casa devassada dá milhões de dólares a uns senhores
que o meu instinto primário diz serem os primeiros merecedores da pena de
morte. Mas mesmo assim preferia vê-los vinte anos na cadeia, ou com pena
perpétua, ou, caso saíssem mais cedo, fazendo serviço comunitário. Como,
por exemplo, limpando as casas das pessoas que foram vítimas de assaltos.

O polícia que me atendeu, quando apresentei queixa, era um homem
simpaticíssimo. Parece haver uma vaga de agentes da PSP cultos, afáveis e al-
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guns até muito bem-parecidos. Contou-me como passam a vida ocupados a
fazer visitas a domicílios onde o pai bate na mãe, o neto na avó; muitas das
vezes são casos de filhos toxicodependentes a partirem tudo. Outras vezes,
são pais a impedirem os mesmos filhos de entrarem em casa. Para ele, a esta-
tística dos 90 por cento vinha confirmar o saber de experiência feito; para
mim, confirmava que os boatos sobre os aumentos de criminalidade nunca se
baseiam num conhecimento concreto e medido, mas na extrapolação a partir
de casos isolados ou no efeito hipnótico dos boatos e do “fala-se muito de” ou
“parece que”.

Os jornais sensacionalistas, as séries de televisão sobre crimes reais, o
simples facto de circular mais informação sobre criminalidade, geram a ideia
de que o Far-West está aí à porta. Mas afinal não é nas ruas e bairros que se
anda a assaltar mais. Afinal não se trata — como no caso do assalto a minha
casa — de uma predominância de assaltos a residências. Afinal o crime gras-
sa na família, aquela instituição que é suposta ser o reduto da intimidade e do
aconchego em relação ao mundo exterior hostil. Há casos horríveis de mortes
violentas, rodeadas de práticas cruéis particularmente nojentas, como o abu-
so sexual de crianças. Nas últimas semanas, alguém anda a matar mulheres
na rua. Mulheres, ponto final. Pessoas. Não “prostitutas”, como se isso fosse
uma espécie à parte. E em Coimbra um grupo de rapazolas diverte-se a violar
mulheres num arrabalde qualquer. Mas por cada caso destes dezenas de pais
e filhos infligem-se mutuamente castigos, violências e vinganças. É a “pena
de família”.

Ao pé daqueles casos, o assaltante de minha casa até merece que lhe ofe-
reça um café e conversemos sobre o sentido da vida. Podíamos falar de como,
noutros tempos e noutras culturas, matar alguém como forma de justiça era
perfeitamente aceitável. Mas nunca poderia esquecer-me de lhe dizer que
isso se passava e se passa em sociedades onde a proximidade entre pessoas
era e é enorme, e as possibilidades de erro reduzidas. Sociedades onde a hon-
ra familiar não foi substituída pelos direitos do indivíduo-cidadão. Ou onde
o conceito sobre o que é a vida humana, o que está para lá da morte ou o que a
morte faz aos que ficam são diferentes. O caçador de cabeças das selvas de
Bornéu mata sem piedade aparente. Mas só mata o estranho, o inimigo, o ra-
dicalmente outro (coisa que nós já não concebemos), cujo imenso poder e for-
ça são capital acumulado pelo caçador e pelo seu povo. A caveira do morto é
colocada em local de veneração.

No mundo ocidental moderno, as pessoas já não se conhecem nem
acompanham os actos das outras comunidades. Até já nem vivem em comu-
nidade, mas sim em redes restritas formadas pela amizade electiva, o amor
ou o companheirismo. Para nós, neste mundo, é muito fácil “sentir que o cri-
me está a aumentar”, que as enormes cidades ocultam imensos perigos, que
algo de catastrófico está prestes a acontecer: se não a guerra nuclear ou o es-
buracamento da camada de ozone, então a onda de crimes. Ora este medo é o
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medo do desmembramento do contrato social. Do esboroamento dos princí-
pios éticos que presidem à ideia de eu e à ideia de vários eus vivendo contra-
tualmente em sociedade. Estes medos são acrescidos com os relatos dos
crimes, de desregulações da personalidade provocadas pelas drogas, e pelo
efeito dos boatos tipo “tem havido muitos assaltos nesta zona”. Daí a surpre-
sa quando dados legítimos, como a estatística referida, desviam o campo de
batalha do crime desde a rua para a casa.

Quem propõe a pena de morte não contribui para apaziguar este medo,
antes deita mais uma acha para a fogueira. Qualquer coisa de errado se passa
nessas casas do mundo: jugoslávias domésticas e jugoslávias nacionais. Mas
na resolução dos problemas estabelece-se uma diferença crucial: na Jugoslá-
via-país matam-se uns aos outros. Isto é, têm pena de morte. Nas jugoslávias
domésticas e do dia-a-dia ainda se pode recorrer à polícia, à justiça, ou ao
Centro das Taipas. Tem-se pena da morte. Ter pena da morte é ter amor à vida
e esta só pode ser amorosa com condições de vida dignas, com apoio social e
psicológico e com uma justiça que castiga mas se recusa a vingar.

4 de Abril de 1993

CONTINÊNCIAS

No filme Basic Training, do documentarista Frederick Wiseman, há uma
cena paradigmática: os pais e irmãos de um recruta do serviço militar vi-

sitam-no num dia de folga. Ele mostra a arma aos familiares fascinados. O pai
parece embevecido por ver o filho repetir a aprendizagem que ele próprio fi-
zera em tempos. Mas é a mãe quem diz a frase lapidar: “Quando acabares a
tropa, sais daqui um homem.” Num minuto ou dois, todo um estudo antro-
pológico.

Nas discussões sobre o serviço militar obrigatório, muita gente parece
esquecer-se deste aspecto importante: para lá da defesa nacional, das consi-
derações logísticas ou estratégicas, aquilo que a tropa pretende fazer é ho-
mens de um certo tipo. Nesta estratégia está implícita a ideia de que os
homens não o são até que passem por esta experiência; isto é, de que os ho-
mens têm de ser feitos. Como? Primeiro, através do treino do corpo como má-
quina obediente e peça de um organismo maior: destruir todas as réstias de
preguiça, langor, sensualidade, brincadeira, infantilidade — fazer um corpo
hirto. Segundo, através da criação de espírito de corpo (que coincidência se-
mântica!), o que implica a diminuição da individualidade. Chama-se a isto, e
não por acaso, arregimentação. Terceiro, criando uma sociedade à parte: os di-
reitos de cidadania não são plenamente exercidos, a segregação sexual contra-
diz a realidade exterior, as hierarquias não correspondem às competências,
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mas a uma estrutura predefinida. Na tropa está-se no Ancien Régime, não na
modernidade. Quarto: através da instilação de noções ideológicas como pá-
tria, honra, sacrifício e outras da mesma cepa. Em suma, ao mesmo tempo
que se criam homens, criam-se militares, patriotas, obedientes. Não consigo
pensar em coisa menos civilizada do que isto.

Qualquer discussão sobre o serviço militar, obrigatório ou não, e sobre
o papel social das Forças Armadas, deve passar por uma discussão cultural
sobre este aspecto: que ideologias de género, nação, cidadania, valores de
vida, etc., se estão a passar, a construir, a reproduzir, na tropa? Confesso que,
como objector de consciência que sou, não são só as armas e a violência que
me repugnam, como estes mesmos valores culturais. A lei reconhece a objec-
ção de consciência à violência e ao uso de armas, mas não a reconhece em re-
lação ao treino militarista do corpo, à noção de sacrifício pela pátria ou à
apropriação do tempo e liberdade das pessoas pelo Estado. No meio disto
tudo, a corporação militar constitui-se como uma casta cujas funções e utili-
dade são cada vez mais difíceis de compreender pelos cidadãos. Não porque
estes sejam idiotas, ou porque a tropa não esteja a fazer o marketing correcto,
mas pura e simplesmente porque toma atitudes públicas e políticas altamen-
te questionáveis. Dois exemplos disto são o “caso Sousa Tavares” e o “caso
Monumento aos Combatentes”.

O caso Sousa Tavares: o mais importante, em termos culturais, que o
veredicto de absolvição provocou, foi ter posto em causa o estatuto de into-
cabilidade de que a instituição militar se pretende revestir, e a arrogância
moral de quem acha que os seus valores são mais puros e mais representati-
vos de coisas tão vagas como a “honra” ou o “sentimento patriótico”. Numa
sociedade democrática, exigimos todos o direito (e Sousa Tavares exer-
ceu-o) de, sem insultar, atacar ferozmente toda e qualquer instituição. Afi-
nal de contas, todos nós pagamos a tropa, da fragata Meko ao general mais
ornamentado.

No caso do monumento, o que me chocou particularmente foi o facto de
se ter perdido uma oportunidade histórica. Portugal podia ter sido o primeiro
país a erigir um monumento a uma guerra em que homenageasse os mortos de
ambos os lados. Se o tivesse feito, a guerra colonial ficaria perspectivada como
acontecimento histórico que ninguém desejaria que acontecesse outra vez. Ao
homenagear apenas os soldados portugueses, a mensagem do monumento
passa a ser um elogio belicista, nacionalista. Os soldados portugueses mortos
merecem ser lembrados, mas a melhor maneira de o fazer é estudar (e permitir
que se o faça) a guerra colonial. A pequenez de Portugal, a sua inserção na Eu-
ropa, a sua pertença ao grupo dos países (comparativamente) desenvolvidos,
dão-lhe condições para experimentar novas formas de construir a sociedade
moderna. E uma delas seria precisamente questionar — em termos civilizaci-
onais — o lugar, a necessidade, o conteúdo ideológico daquilo que de pior a
humanidade inventou: a máquina de guerra.
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Felizmente começa a haver na sociedade portuguesa o sentimento de
que tem havido um enorme silêncio sobre a guerra colonial. O número de ob-
jectores de consciência sobe em flecha. Nos quartéis, talvez as mulheres aju-
dem a mudar alguns conteúdos sexistas. Mas as pessoas que dizem pátria em
vez de país, e ultramar em vez de colónias, estão à coca e reagem com a rigi-
dez do costume: toma lá monumento. Perante isto, foi triste ver a atitude per-
missiva, mole até, de Pacheco Pereira e António Barreto (que normalmente
admiro) no último Terça à Noite. Face a um Kaúlza de Arriaga (meu Deus, o
nome não lhes dizia nada?!) incontinente no seu tardofascismo. Face a um
Ângelo Correia capcioso nos detalhes técnicos (como se a guerra fosse um
hobby, ficámos todos a saber que uma SLOC é uma sea line of communication.
Fascinante.). Ambos banalizavam esta coisa terrível que é o militarismo. Dou
aos comentadores o desconto de terem de debater tudo e mais alguma coisa.
Mas debater o feminismo ou a crise da educação não é equivalente a debater a
“tropa”. Aqueles são assuntos pacíficos. O último pode matar.

30 de Janeiro de 1994

À FLOR DA TELE

Vou correr o risco de moralizar. Leva-me a isso o excesso em torno da morte
de Ayrton Senna, que levanta questões acerca do aproveitamento mediá-

tico da dor, da doença e das emoções. Vendeu-se até à exaustão a imagem da
própria morte, transformou-se em exemplo heróico alguém que se sacrificou
pela gula televisiva de ver carros a correr.

Porque é que estas coisas cheiram a esturro? Porque todas elas passam
um atestado de heroísmo e exemplaridade a algo que não o merece: a fórmu-
la 1. Escrevo isto e sinto choverem sobre mim acusações de insensibilidade.
Mas não se trata de dizer que Senna não “merecia” um epitáfio. Merecia com-
certeza, como toda a gente que morre (excepto o Hitler…). Nós todos é que
não merecíamos que a fórmula 1 nos fosse apresentada como a versão mo-
derna do sacrifício pelo colectivo, ou os automobilistas como figuras exem-
plares.

Confirmou-se a estupidez de um “desporto” com contornos mafiosos,
feito para a televisão comercial, em torno do culto do suprassumo do auto-
móvel — a invenção que mais polui, das que mais mata e estorva na socieda-
de moderna. Sei de muitas pessoas que vêem as corridas na TV na esperança
de um acidente, enquanto a sua passividade alimenta os cofres dos anunci-
antes. Pouco importa fazer abordagens antropológicas que demonstrem que
sempre houve espectáculos “circenses” deste tipo, e que tentam perce-
ber-lhes função e sentido culturais. É a treta do costume. O que interessa é
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tentar perceber o que se passa quando já não são uns milhares de aficionados
que frequentam as várias “arenas”, mas sim um mundo inteiro que vê, entre
dois goles de cerveja, o famoso “simulacro”. Neste caso, o simulacro de gente
real, em perigosas máquinas reais, a ter mortes reais.

Ou a dor real, como em programas como Perdoa-me. Afome de emoções
fortes já não passa pelo personagem de um romance; ou pela memória das
próprias experiências passadas; ou pela conversa com um amigo. Não. Ago-
ra é preciso ver. É preciso que quem se vê sejam outros. Que os outros sejam
reais. E que o que contam seja verídico. Os reality shows (espectáculos do real)
são isso mesmo. Um dia destes teremos um “directo” do Terreiro do Paço
com a queima de uma bruxa.

O mesmo acontece com os mil e um programas de desaparecidos, noi-
vos, reencontrados e reportagens de faits-divers. Do lado das TV não há misté-
rio a desvendar: aquilo dá dinheiro e pronto. O mistério está mais em quem
(como eu) vê e em quem aceita participar. Quanto a estes, é preciso ver que há
largas camadas da população para quem a (minha) noção burguesa de vida
privada não tem o mesmo peso. As emoções são para ser actualizadas, isto é,
mostradas aos outros, de modo a darem sentido, até para o próprio, à emo-
ção: à sua validade, justeza, sinceridade. De modo a garantir os resultados
práticos dessas emoções na vida comum com os outros. O exemplo mais co-
nhecido é o das carpideiras. Há, pois, uma certa honestidade em quem se
“presta” a ir aos “Perdoa-mes”.

Quanto aos espectadores, ou são os iguais dos primeiros ou são (somos)
os verdadeiros perversos: os que se contentam com o espectáculo da tristeza
alheia, nele vêemm a felicidade própria, e ainda podem fazer juízos de valor
sobre a debilidade mental e social dos outros. Às vezes, porém, aflora a ver-
gonha. Acontece quando as coisas dão demasiado para o torto: quando a pes-
soa que recebe as flores as recusa e o que implora perdão rompe em pranto
incontrolável. Ou quando, na espera ansiosa de um acidente de fórmula 1, ele
acontece mesmo. E o piloto morre.

15 de Maio de 1994

LOTAÇÃO ESGOTADA

Um estudante que abriu a braguilha, umas palavras de ordem obscenas
e desacatos vários numa manifestação de estudantes deram origem a

uma minipolémica. Vicente Jorge Silva perguntou-se se esta seria uma ge-
ração “rasca”. Ivan Nunes provocaria dizendo que seriam as gerações dos
adultos de hoje que estariam “à rasca”. Não estou bem de acordo com ne-
nhum.
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O primeiro aspecto interessante dos factos e, sobretudo, da polémica é o
carácter político que o uso público do corpo e da linguagem assumem. Ou
seja, fica demonstrado que a questão da moral e dos costumes é uma questão
central na definição do contrato social com que uma sociedade organiza a sua
vida pública, e que a moral e os costumes giram em torno do corpo, sobretu-
do da sua vertente sexual, e da força impressionante que a língua e o seu uso
têm. É bem provável que as opções políticas se joguem mais no exibir ou não
de um pénis ou no uso metafórico da palavra “vaca” do que em páginas e pá-
ginas de teoria política.

Um segundo aspecto parece-me ser importante: a facilidade com que
a expressão “geração” é hoje utilizada entre nós. A sociedade moderna,
talvez por viver em mudança acelerada, deixou de falar de si própria em
termos de idades, eras ou séculos, e adoptou entusiasticamente o critério
da geração. Basta pensar na “geração de 60”, a partir da qual se têm classi-
ficado n gerações, criadas pelos próprios actores ou não. Às mesas dos ca-
fés, não há conversa de amigos — sobretudo se forem de idades biológicas
diferentes — que não discuta a “questão das gerações”, chegando-se sem-
pre à conclusão de que não existem, ou de que os indivíduos não querem
ser integrados em nenhuma. Mas continuando-se sempre a falar das do
passado. A geração de 60 é o exemplo mais claro desta autêntica constru-
ção social e foi usada por todos os intervenientes da minipolémica como
exemplo positivo a contrapor à “rasquice” ou ao papel de “vítimas” dos
estudantes.

A geração de 60 é hoje construída como idealista, generosa, e rebelde
mas preocupada com a reforma social, avessa à competição. Numa palavra,
as pessoas dos anos 60 “acreditavam em qualquer coisa”. Uma análise mes-
mo que superficial, questionando pessoas que hoje tenham entre 40 e 50 anos,
revela logo o logro: nem todos eram assim, nem todos tinham grandes ideais.
Um contacto com os jovens de hoje revela, igualmente, que muitos têm os tais
ideais, muitos deles recuperados e reinventados em modas neo-hippie entre-
tecidas com preocupações ecológicas.

O conceito de geração serve para muito pouco e, no fundo, não descre-
ve mais do que as diferentes fornadas de jovens estudantes no limiar do co-
meço da universidade. Ora, convém lembrar que se trata de muito pouca
gente. E que o mais perturbador disto tudo é esta invenção fabulosa dos últi-
mos 40, 50 anos: a “juventude”. Na qual se depositam todas as fantasias e
projecções adultas sobre idealismo, solidariedade e vontade de reforma,
quando os “jovens”, como qualquer outra pessoa, podem ser tão ou mais
egoístas, conservadores e pragmáticos. O elogio da “juventude”, sobretudo
quando feito pelo Estado, é um disparate civilizacional. Resulta no corporati-
vismo, patente no auto-elogio elitista que é a recuperação das praxes acadé-
micas. Em que se confunde rebeldia com malcriadice, como no Maio de 68 se
confundiam reformas sociais com atirar pedras.
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Só mesmo o Ocidente é que se poderia ter lembrado de criar uma situa-
ção em que se pede aos jovens que sejam idealistas, em que se lhes diz que o
futuro é deles, em que deles se faz um grupo-alvo de todos os marketings;
para, quando chegam à maturidade social, se lhes dizer: “Desculpa lá, ó jo-
vem, mas a lotação está esgotada.”

22 de Maio de 1994

EX-VOTOS

Auma semana das eleições europeias, eis senão quando Portugal desce no
ranking do desenvolvimento humano, na escala do Programa das Na-

ções Unidas para o Desenvolvimento. É caso para perguntar: não era suposto
ter subido depois da adesão de Portugal à CE?

Este mistério tem normalmente uma resposta muito engraçada por par-
te de quem está no poder em Portugal: as variáveis escolhidas para aquela es-
cala seriam muito “esquisitas”, mais subjectivas do que os objectivíssimos
PIB, PNB e quejandos. Para logo a seguir reconhecerem que um dos principa-
is problemas é que “eles” (os subjectivistas do PNUD, entenda-se) incluem a
educação, os níveis de escolaridade e alfabetização nas suas variáveis. Umas
coisas que, para o poder estabelecido, devem ser espúrias e vagas. Afinal de
contas, o nosso povo tem uma sabedoria prática, resultado de 800 anos de ex-
periência, e os marinheiros de Quatrocentos e os Oliveiras da Figueira de to-
das as emigrações souberam safar-se sem o diploma dos liceus…

Fora de brincadeira: o busílis da questão é mesmo a educação. É por isso
que a Rússia, no descalabro económico total, aparece à frente de Portugal. É
que os russos sabem todos ler e escrever. Os governantes, habituados que es-
tão a incorporar no seu discurso meia dúzia de frases bem-pensantes, que
caem bem na opinião pública e em Bruxelas, também dizem que a educação é
um dos “grandes desafios” (o que eles gostam de desafios…) e que até está a
ser alvo de uma grande reforma.

Ora, Portugal de reformas tem muito pouca tradição. Já de con-
tra-reformas não se pode dizer o mesmo. E de cada vez que faz uma reforma
da educação, ela parece ter sido planeada de modo a ter um efeito de con-
tra-reforma. É assim como um mecanismo de assento ejectável ou de auto-
destruição. O mais recente é o da ideia de que o ensino não é para todos.
Com a falsa desculpa de que não se pode arranjar emprego para toda a gen-
te, o ensino não é democratizado. Com a falsa desculpa de que os analfabe-
tos são velhos, não se faz a educação de adultos. Com a falsa desculpa de
que é preciso reabilitar “a família”, não há uma rede de infantários. Com a
falsa desculpa da qualidade e da selecção, impõem-se provas aos estudan-
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tes sem que eles tenham tido as condições materiais, de ambiente escolar e
de qualidade de ensino para absorverem o que depois vai ser “provado”.
Qual cereja no bolo, todo o processo educativo continua a ser feito por pro-
fessores escandalosamente mal pagos, vistos pelo Estado como baby-sitters
em atendimento permanente.

Faz lembrar os ex-votos, aqueles quadrinhos milagreiros que se encon-
tram nas igrejas: umas imagens naives, em que as pessoas retratavam os mila-
gres concedidos; quase sempre tinham uma legenda por baixo, em que era
expresso o agradecimento à divindade. Quase sempre tinham erros de orto-
grafia, gramática ou sintaxe. Suspeito de que há uma íntima ligação entre o
espírito milagreiro e os “erros de ortografia”. Ora, com as contra-reformas de
educação que temos tido, como se exprime a falta de educação, o analfabetis-
mo e o espírito milagreiro, quando chega o momento de ir a votos? Provavel-
mente numa lógica gráfica naif: numas setinhas que apontam para cima.
Como se se pedisse às mais altas instâncias que nos subam no ranking do
PNUD. Por milagre, entenda-se.

5 de Junho de 1994

OS MAL-EDUCADOS

Outubro. Não tarda nada os meus colegas e eu estaremos a atravessar as
poças de lama e o capim dos acessos à faculdade, onde nos espera o chei-

ro a balneário de salas de aula superlotadas. Nos intervalos das aulas e das
burocracias, esboçaremos projectos de investigação, uma palavra que ganha
contornos místicos à medida que as contratações de novos docentes — “con-
geladas” — atingem temperaturas negativas e o número de alunos aumenta.
No meio do barulho liceal dos corredores, trocaremos piadas sobre os coita-
dos dos colegas dos países desenvolvidos que têm de aturar aquelas univer-
sidades silenciosas, cheias de relvados e bibliotecas novas-ricas repletas de
livros.

Aqui é diferente. O primeiro-ministro Silva e a ministra da Educação
Leite adoram falar na “aposta” e na “prioridade” da educação. É mentira. É o
que querem que os outros pensem que eles pensam. Se apostassem mesmo
na educação e na investigação, corriam uma série de riscos.

Risco número um: um país de pessoas com educação e com investiga-
ção científica torna-se num país de cidadãos. Aeducação à séria confere cons-
ciência crítica e reflexiva: as pessoas deixam de sentir que têm um destino
traçado e começam a perceber que um conjunto de situações sociais molda a
sua vida; e percebem que estas situações podem ser alteradas quer pelo acti-
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vismo cívico, quer pelas opções de voto. A consciência crítica não admite a
demagogia e nunca admite o “valor facial” de um discurso, antes procura o
que ele esconde.

Risco número dois: um país de pessoas com educação torna-se num
país onde a informação circula. Desde o analfabeto que passa a ler, acedendo,
quanto mais não seja, ao Correio da Manhã, até à pessoa que aprende uma se-
gunda e uma terceira língua e que, assim, pode comparar o que se produz cá
com o que se produz lá. O cidadão com educação passa a ver os media com
um olhar analítico: percebe as montagens, os não ditos, os interesses econó-
micos ou políticos por trás de uma TV. Por fim, resiste à publicidade de porca-
rias, exigindo qualidade.

Risco número três: o cidadão com educação é ao mesmo tempo mais
egoísta e mais altruísta. Isto é, sabe defender melhor os seus interesses (quer
ser feliz, pois), mas sabe que isso depende de condições de vida melhores
para todos. A sua consciência ética leva-o mesmo a achar moralmente inad-
missível que haja barracas e analfabetos, trabalho infantil e polícia secreta.
Não apitaria na ponte: passaria sem pagar.

Risco número quatro, ou efeitos secundários: um país de pessoas com
educação resiste ao nepotismo, à corrupção, ao crime ecológico. Não admite
que se morra de um aborto de vão de escada por falta de educação sexual e de
política reprodutiva. Não se preocupa só com Timor, num ataque de nacio-
nal-saudosismo, preocupa-se com o mundo em que vive.

Risco número cinco: um país educado é um país de queixinhas cheios
de razão, sabendo onde se queixar e fundamentar as queixas. Porque perce-
bem como as coisas funcionam. Porque têm horror à demagogia de um pri-
meiro-ministro falando da prioridade da educação com a mesma leviandade
e inépcia de um discurso na ONU, e porque não acreditariam numa ministra
que admite basear-se o seu conhecimento da educação no facto de ter filhos
no liceu. Seria um país de pessoas que se ririam do descaramento e dos limi-
tes intelectuais dos governantes, para depois se zangarem e os punirem nas
eleições.

O mais triste, porém, é que Silva e Leite não percebem que a educação gera ri-
queza, bem-estar, desenvolvimento, produção de qualidade e ecologia. Eles
pensam que se trata de um luxo, vagamente artístico ou esotérico ou, quando
muito, de uma maçada necessária para arranjar um emprego mais bem pago.
Enquanto a demagogia deles berra num autêntico buzinão da ignorância, lá
vamos nós outra vez para a escola, cantando e rindo, por entre capim e lama.

1 de Outubro de 1994
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MILÉNIO

No fim desta semana que passou aconteceram coisas “boas para pensar”.
Três acontecimentos, quase simultâneos, que encaixam na categoria das

catástrofes: um terramoto no Japão seguido de avisos de tsunami; um suicídio
colectivo de membros de uma seita na Suíça; e o desabamento do Continente
do Fogueteiro no dia da inauguração.

O que torna estes três eventos num só é o seu tratamento informativo,
sobretudo pela televisão. A rapidez das reportagens, o seu carácter enlatado
e pronto a consumir, o seu encadeamento num mesmo noticiário como que
compactam coisas diferentes no imaginário dos espectadores. É isto que pa-
rece transmitir a sensação de insegurança generalizada tão característica das
sociedades da televisão, a impressão de que “só acontecem desgraças”.

No fim de um noticiário, o cidadão comum pergunta-se “onde é que
isto vai parar”, mas não encontra nem explicação para os acontecimentos re-
latados, nem respostas para a ansiedade crescente. É por isso que a informa-
ção televisiva participa da mesma lógica de emotividade superficial que um
qualquer All You Need Is Love. Este é apenas o epítome de uma situação mais
generalizada: a cultura do capitalismo não tem resposta para as questões
existenciais e não fornece sensações de pertença.

O terramoto no Japão simboliza um medo da natureza que parece cres-
cer com a apropriação desta pela ciência e pela técnica. O projecto moderno
de domesticar o natural é — talvez correctamente — percebido por muita
gente como “brincar a aprendiz de feiticeiro”. O senso comum está cheio de
teorias animistas, de modo algum destruídas pelo racionalismo, e de pensa-
mentos negros sobre uma qualquer vingança da natureza. Algum peso na
consciência temos para sentir isto. É claro que um terramoto não resulta das
más políticas ecológicas, mas é por isso mesmo que assusta: a natureza age
independentemente do nosso controlo ou da nossa culpa.

Os suicidas sectários suíços inspiram um pavor muito peculiar: o de que as
pessoas que chegam a estes extremos mais não seriam do que os pioneiros de
um movimento de loucura geral. Em praticamente todos os casos, o raciocínio
que leva ao suicídio nas seitas prende-se com a chegada do apocalipse, com a
pressa de passar a um outro mundo melhor. É a velha recusa “deste mundo” le-
vada até às últimas consequências. Pouco importa, de facto, se os líderes sectári-
os são ou não o que dizem ser — normalmente o Messias. Basta que alguém
acredite nisso para que seja verdade. Suspeito de que os aderentes a seitas deste
tipo não são um bando de loucos, nem suíços aborrecidos com a pasmaceira lo-
cal. São pessoas que incorporaram no seu mais íntimo medos sobre a ausência
de controlo (moral, de grupo, local) dos acontecimentos no mundo de hoje e que
não se deram por satisfeitas com a identidade social de meros consumidores.

O terceiro acontecimento parece ser apenas um azar: uma obra, talvez
mal construída, talvez mal fiscalizada, desaba num dia de chuva torrencial.

M I L É N I O 9 1



(Os azande da África central, a partir da sua teoria da bruxaria, diriam que
não é por acaso que se está num hipermercado no dia em que ele nos cai em
cima. Para eles não há essa coisa irracional chamada “azar” ou “acaso”). Os
hipermercados são hoje uma romaria gigantesca, espaço-tempo do lazer, da
efervescência da mole humana, tudo em torno do consumo de massas. Desa-
bar o tecto de um hipermercado é como cair o campanário da igreja em dia de
romaria. Uma tragédia num hiper é a exposição do religioso travestido de
económico.

Regressados a casa, sentados perante a TV, vítimas de terramotos, cren-
tes sectários e hiperconsumidores (ou bastaria dizer “as pessoas”?) contem-
plam nas notícias uma amálgama de tragédias cujo único sentido parece ser a
chegada do apocalipse.

9 de Outubro de 1994

CAMÕES ERA ZAROLHO

Um jovem cientista social — por sinal um dos mais promissores da sua ge-
ração — foi convidado a publicar a sua tese de doutoramento numa edi-

tora norte-americana, mas o Estado português não quis subsidiar a tradução.
Como por certo os leitores compreendem, trata-se de uma oportunidade que
só um doido desperdiçaria. O conhecimento científico é hoje transnacional:
as academias nacionais estão bastante pulverizadas e as pessoas não se en-
contram em congressos para “representarem” os seus países. Elas produzem
trabalhos mais individuais, por um lado, e trabalham em redes que ultrapas-
sam os contextos das suas universidades e países, por outro.

Um dos efeitos desta nova realidade é a necessidade de uma língua
franca. Essa língua é o inglês. E é-o independentemente de acharmos ou não
que isso se deve a um qualquer “imperialismo” cultural. Do mesmo modo
que a Inglaterra passou o testemunho da sua língua aos Estados Unidos, são
agora estes que vêem a sua língua apropriada por todo o mundo. Quem vive
em países periféricos, como o nosso, só “existe” cientificamente se apresentar
o seu trabalho em inglês. E só assim o que cá se produz tem projecção lá fora.

Acontece que traduzir um texto de português para inglês sai caro. O jo-
vem cientista desta história — verdadeira — precisava de 1500 contos. Um
professor universitário que viva só da sua profissão não tem essa quantia.
Logo, e como é natural, pede-se um subsídio. E é aqui que a história fica en-
graçada. No Ministério da Educação, foi atendido por um funcionário res-
ponsável que lhe disse o seguinte: um livro escrito na língua de Camões não
precisa de ser traduzido. Frustrado com a resposta (que incluía pérolas retó-
ricas como “a língua das cinco quinas”), dirigiu-se ao ex-INIC. A funcionária
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responsável, apontando para uma prateleira repleta de grossos volumes de
teses, disse-lhe: “Isto é assim. Nós recebemos as teses feitas em Portugal e de-
pois elas vão para esta prateleira.” Ponto final. Restava-lhe o Ministério da
Cultura — perdão, a Gulbenkian. Aí, a funcionária responsável nem sequer
percebeu cinco por cento do conceito da coisa: “Traduzir de português para
inglês?” O nosso herói acabou por ter de pedir dinheiro à família. Em Portu-
gal, como todos sabemos, esta é a principal fonte de mecenato.

Estes episódios revelam dois curiosos traços: por um lado, a fantasia
desbragada em torno da universalidade da “língua de Camões”; por outro, a
total ignorância do que é o conhecimento científico. Deixemos de lado o tosco
chauvinismo implícito na afirmação de que uma coisa em português “não
precisa” de tradução para inglês. Pensemos apenas no “irrealismo” desta ati-
tude: publicar em português significa que o livro vai ser lido por 124 portu-
gueses, 301 brasileiros, 14 angolanos, nove moçambicanos, um guineense,
um cabo-verdiano, meio são-tomense, um quarto de macaense e talvez um
1/16 de timorense. Uau! É que os delirantes da língua portuguesa pensam
que se lê nas favelas, musseques, tabancas e acampamentos guerrilheiros
pelo mundo fora.

O mais chocante, porém, é a ideia de que uma tese é um calhamaço ile-
gível que não serve para nada. Acontece que cada vez mais elas são escritas
como livros, têm um propósito esclarecedor dos mais diversos problemas e
pedem leitura e discussão na sociedade. Aqueles funcionários encaram as te-
ses como um serviço que se presta ao Estado e não à sociedade. São vistas
como um pró-forma na carreira universitária e de investigação; um concurso
documental, não é assim que se diz? A vida de uma tese resume-se ao cresci-
mento métrico de lombadas numa prateleira ministerial.

Ensinaram-nos — erradamente ou não — que Camões era zarolho. Pois
bem, o Estado português segue-lhe o exemplo. Recusa-se a ver que a língua
portuguesa é uma língua de países periféricos; que é falada por uma maioria
analfabeta; vangloria-se de pergaminhos antigos como uma família aristo-
crática falida que come na sopa dos pobres; e não tem genica para perceber
que tudo isso se pode inverter se se compreender que a ciência que por cá se
produz é tão importante para o desenvolvimento como o asfalto. Com uma
vantagem: pode saltar fronteiras e, então sim, ser universal.

23 de Outubro de 1994
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E AGORA EU MATAVA-TE

Os miúdos têm uma capacidade incrível de fazer ficção. Vêmo-los morrer e
ressuscitar sete vezes ao dia com um sorriso na cara e a chorarem de terror

com os monstros debaixo da cama. Habituamo-nos assim a pensar que eles to-
mam a realidade pela ficção e a ficção pela realidade. Depois percebemos que
nos acontece o mesmo a nós, com a relação que temos com a televisão.

Desde há mais ou menos um ano que os media se enchem de notícias so-
bre violência infantil. Pedagogos e psiquiatras contorcem-se na TV tentando
explicar aos leigos o que poderá estar por trás disto tudo. Mas o tempo e o
modo mediáticos não o permitem. E mais e mais casos vão surgindo, criando
uma angústia difusa: que se passa com os putos?Como não percebo nada de
“pedopsiquiatria” (a palavra é esquisita, não é?), o fenómeno que me provoca
curiosidade é antes aquela angústia. A explicação mais simples já foi usada:
hoje conhecem-se mais casos, estes divulgam-se mais porque são sensaciona-
listas, logo parece que há mais violência infantil. Na base, o raciocínio até po-
derá estar certo, mas não chega.

Suspeito, que o principal efeito dos casos de violência infantil, como no
caso norueguês mais recente, é a destruição de uma série de mitos sobre a in-
fância. Quando um miúdo mata outro, mata o miúdo em nós. O primeiro
mito, de raiz cultural católica, é o da criança como “inocente”, criatura sem
pecado. O segundo, de raiz racionalista e laica, é o de que o mal não existe nas
pessoas. O que chamamos o mal seria apenas a manifestação de comporta-
mentos anti-sociais provocados por condições sociais adversas. Por isso, nes-
tes casos de violência infantil, procura-se logo uma causa social que se julga
ser totalmente exterior ao indivíduo.

Nos tempos que correm, o bode expiatório ideal é a televisão. Porque é
tão conveniente? Porque ninguém a controla: não é real (transmite “ima-
gens” da realidade); “entra-nos em casa”, como se costuma dizer; e não se
tem o poder para mudar as orientações políticas, comerciais e de programa-
ção das estações. Isto parece-se estranhamente com a velha imagem do Dia-
bo… Os escandinavos — que crêem ingenuamente que os problemas sociais
se resolvem só com cláusulas contratuais — desatam a legislar contra a TV
mal uma criança esmaga a cabeça de outra.

Suspeito de que a proibição das séries violentas não acabe com a violên-
cia infantil. Suspeito mesmo, que não é a violência televisiva que estimula a
violência real. Basta imaginarmos como seriam as coisas séculos atrás, para
percebermos que havia crianças que viam a guerra e os saques e as violações
ao vivo nas suas aldeias; que viam e viviam a prepotência dos poderes como
violência física; crianças cujos pais e “famílias” eram talvez mais violentas
que hoje. Mesmo admitindo que a violência “mediatizada” possa ser mais
perversa que a presenciada. Age mais como um fantasma e não dói, pelo que
parece não ter tantas consequências.
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O nosso entendimento actual sobre o que é uma criança é algo de recen-
te na história. Já não as vemos como adultos-miniatura. Acreditamos que as
crianças estão “em trânsito”, em formação, e encaramos essa transitoriedade
como uma fragilidade especial. Tanto que nos esquecemos de que elas são
também seres humanos. Cruamente: há mesmo putos maus como as cobras.
Sempre houve. Sempre haverá. As crianças têm tanta ou mais dificuldade
que nós em aceitar o contrato de viver pacificamente em sociedade. Trata-se
de um trabalho aturado e difícil, no qual as pessoas não entram de ânimo
leve.

A questão será, pois: se ouvimos falar mais do assunto, é porque ele nos
interessa. Será que ele nos interessa pelas crianças em si ou porque imagina-
mos e pressentimos que a civilização actual anda a criar monstros? Ou será
porque não temos a força de vontade suficiente para desligar a TV, culpando
antes a programação? Ou porque as noções de bem e de mal não foram subs-
tituídas por nada tanto ou mais eficaz? Nós, os adultos, parecemos explora-
dores do século XIX perante crianças selvagens praticando canibalismo: não
percebemos patavina, porque percebemos pouco sobre nós.

30 de Outubro de 1994

LÁBIA

Não, não vou entrar no registo da má-língua. Não vou fazer pouco da fi-
gura de Macário Correia, na atitude snobe de quem acha os PSD uns ar-

rivistas sem pedigree. Cada um vem donde vem e cada qual nasce com o que a
natureza lhe deu. Sem esta premissa, não há democracia que se aguente.

O que interessa são os Macários Correias como pessoas que ocupam
cargos de responsabilidade pública. O slogan da campanha antitabagística
“Beijar uma miúda que fuma é como lamber um cinzeiro” é uma barbarida-
de, mas não o é apenas por revelar o pior mau gosto. É-o por razões culturais
e políticas. Estas afectam-nos a todos e não se podem iludir com o provérbio
“gostos não se discutem”.

Neste caso, discutem-se, e de que maneira. Sobretudo quando as cam-
panhas são pagas em parte pelos cidadãos, quando se materializam em out-
doors que ocupam o espaço público e quando se reportam a comportamentos
de grupos de cidadãos. Vejamos. O Estado não só tem o direito, como tem o
dever, de fazer campanhas antitabaco. Isto porque, a fazer confiança na ciên-
cia médica, está provado que faz mal à saúde. O Estado tem a obrigação de
avisar os cidadãos sobre estes perigos, pois o tabaco é uma substância de ven-
da livre; com uma produção de quase monopólio do Estado; cujos impostos
revertem para o Estado (limpando-se este, assim, de uma enorme hipocrisia);
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e considerando que quanto mais pessoas virem a saúde afectada pelo tabaco,
tanto mais dinheiro público se gastará. Até aqui tudo bem.

Acinza começa a cair para o tapete quando a esta obrigação e a este dire-
ito se sobrepõe um discurso moralista, coisa que não compete ao Estado. É
isto que acontece na maior parte das campanhas: reproduzem, ampliam e
promovem um movimento geral na sociedade que faz dos fumadores um
grupo de perversos. Asua perversidade passa a ser “visível” no “cheiro” que
emanam, na “poluição” que provocam, no “mau aspecto” físico que aparen-
tam. Pior, na sua desclassificação moral muito próxima dos estereótipos do
leproso e do marginal, e que ainda há 15 anos não existia.

Esta atitude provém de pessoas que não se preocupam minimamente
com a poluição que provocam, circulando de carro na cidade como únicos
ocupantes dos seus carros, que deitam lixo para o chão, ou cospem na rua.
Para não falar nos mil e um comportamentos anti-saudáveis que também
acarretam custos sociais: colesterol, vida sedentária, excesso de doces, etc. O
acto de fumar é descrito com a palavra “vício”, a qual conjura imagens de pe-
cado, culpa e perversidade. Os outros comportamentos são descritos apenas
como “erros”.

Este puritanismo terrorista é ainda um efeito da hegemonia cultural da
América. Quando vim daquele país, há oito anos, muita gente não deixava que
se fumasse em suas casas. Tudo bem. Mas hoje instalou-se um reino de terror
que nada tem que ver com os perigos do tabaco. Tem só que ver com um clima
de paranóia e a necessidade de arranjar bodes expiatórios. É um “problema”
dos antitabagistas, não dos fumadores. Oxalá tal não venha a passar-se em
Portugal: é que o terror puritano é a arma de recurso dos ignorantes e dos into-
lerantes, tentando desesperadamente dar ordem a um mundo que não com-
preendem. Acontece que o referido slogan é um mau presságio. Estigmatiza o
fumador. É sexista, chamando “miúda” à mulher e definindo os contornos da
sua qualidade de bem consumível: fuma, não presta (como outrora “é gorda,
não presta”). É degradante, ao associar lábios a cinzeiros. Nós, cidadãos, não
podemos aceitar campanhas destas, que nos aviltam a todos como comunida-
de. Mesmo que não sejamos fumadores.

Se o fumador está a tornar-se num bode expiatório, as campanhas anti-
tabaco estão a transformar-se numa causa hipócrita, que mascara os negócios
do Estado, escamoteia o descalabro do sistema de saúde, engana as pessoas
dando a entender que este é O Grande Problema. Se engolirmos esta lábia, se
aceitarmos o terror, aceitamos e engolimos tudo. Como parece estar a aconte-
cer (permitam-me o salto de tema), quando o Governo lava as mãos dos ne-
gócios angolanos das OGMA, proclamando a sua inocência com o pior dos
argumentos: a ignorância.

4 de Dezembro de 1994
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GOLPE DE RINS

No meio da barulheira, do nervosismo e da histeria dos anúncios, a esta-
ção de rádio TSF conseguiu promover, há dias, um excelente debate so-

bre a legislação dos transplantes de órgãos. Esta é uma verdadeira questão de
civilização. Joga com a liberdade e com a identidade pessoal assente no cor-
po. E joga com o problema número um dos seres humanos — a morte.

As ciências biomédicas, erigidas nas últimas décadas em dogma para a
abordagem da vida e da morte, têm uma visão do corpo mais próxima do me-
cânico que do humano. A própria noção de “órgãos” revela isso: partes subs-
tituíveis, peças sobresselentes, coisas de valor equivalente que permitem que
o rim de X possa vir a ser o rim de Y. No entanto, muitos sectores da popula-
ção não vêem o corpo como uma máquina. Embora o modelo mecânico tenda
a ser o dominante, há uma resistência muito grande: é a da noção de indiví-
duo, da identidade pessoal como necessariamente incorporada, isto é, “eu
sou o meu corpo”. Areligião cristã estabeleceu a distinção entre corpo e alma,
o racionalismo a distinção entre consciência e matéria. As ciências biomédi-
cas fizeram a consciência ou o espírito depender da matéria. Só que o Estado
não tem o direito de transformar estas interpretações (que não são verdades)
em fontes para a legislação da existência humana.

A vida de uma pessoa e a sua identidade pessoal associam-se intima-
mente ao seu corpo. É, em parte, graças à sua sensualidade que as pessoas
ainda conseguem resistir à ideia de que os seus eus apenas “habitam” um
corpo. É nos momentos de prazer afectivo-sexual que as pessoas se aperce-
bem de que a divisão corpo-espírito é uma construção forçada. É nesses mo-
mentos que se sentem unas. Ao ponto de a sua infelicidade advir muitas
vezes de não sentirem essa unicidade.

A definição da morte, como os médicos reconhecem, tem sofrido mu-
danças, em grande medida provocadas pelas inovações técnicas que permi-
tem adiá-la. Estas inovações geram esperanças confusas na maioria de nós,
leigos, levando-nos a pensar se alguma vez poderemos ter a certeza de ter
morrido. Mesmo para quem diz não acreditar na vida para lá da morte. Ou,
se calhar, sobretudo para essas pessoas. Não está em causa o mérito moral de
oferecer um órgão para salvar a vida de outrem. Não se pode é dizer que
quem esteja contra a actual lei seja ignorante, irracional, egoísta e supersticio-
so, ou contra a “verdade” médica. Esta lei é de uma importância política ex-
trema: o Estado nacionalizou (como disse e bem Garcia Pereira) os corpos dos
cidadãos, permitindo-lhes apenas a objecção de consciência.

Isto acontece numa sociedade onde, para ter mais chances de sobrevi-
vência, é preciso ter muito dinheiro. A título de exemplo, é preciso dinheiro
para comprar carros com airbag, com ABS ou com estrutura reforçada, num
país onde se morre na estrada como tordos. Poder-se-ia, com isto, fazer um
argumento de ficção científica: uma “selecção natural” por via social faria da
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maioria dos portugueses pessoas ricas, pois só estas sobreviveriam. Mas,
como os ricos têm hábitos de consumo maus para a saúde, precisariam de
transplantes. Onde se iam então buscar os órgãos? Às pessoas que, sendo
analfabetas ou iletradas, não tivessem declarado a sua objecção à doação de
órgãos e que assim veriam os seus corpos apropriados pelo Estado.

Há qualquer coisa de muito duvidoso em todo este processo. A legisla-
ção sobre doação e transplantes devia ser um dos principais temas da junção
da política com questões civilizacionais de grande fôlego. É preciso dar um
golpe de rins e inverter os dados desta questão. Em democracia, todas as pes-
soas deviam ser consideradas como nãodadores, podendo voluntariamente
inscrever-se como dadores. Nesse caso, o Estado já teria todo o direito de pro-
mover campanhas de esclarecimento incitando as pessoas a declararem-se
dadores. O contrário — a lei actual — está a um passo do nazismo hi-
per-racionalista. E não há soberba “científica” que possa justificar isto.

18 de Dezembro de 1994

PUROS E DUROS

Em La Pureté Dangereuse, Bernard-Henri Lévy escreve sobre os integrismos
que alastram no mundo actual.* Integrismo filosófico e religioso, populis-

mo político e nacionalismos são, para ele, as várias faces de um mesmo fenó-
meno. Exemplos: a Bósnia, o Ruanda e a Argélia.

Em Portugal estamos habituados a viver na doce bonomia da semiperife-
ria. Não temos as vantagens cosmopolitas das grandes capitais, mas também
escapámos aos desvarios excessivos da periferia. Aisto tem-se chamado, enga-
nadoramente, “brandos costumes”, quando a palavra certa seria “distância”.
As ideias correm a conta-gotas, é certo, mas pelo menos não corre o sangue.
Quererá isto dizer que na horta à beira-mar plantada não há a “pureza perigo-
sa”? Claro que há. Atenuada, menos histérica, mas há. É certo que são poucas
as expressões de integrismo ecologista, assim como ainda não é galopante o ra-
cismo activo (mas pode vir a sê-lo a qualquer momento: não temos nenhuma
imunidade “nacional” ao racismo). Contas feitas, os fenómenos preocupantes
dão-se na religião, na identidade nacional e na política.

Em Portugal não é a Igreja Católica que protagoniza o processo da puri-
ficação religiosa. Como não católico, devo até dizer que o catolicismo tem a
vantagem de ser dirigido por pessoas racionalistas e com horror aos excessos
beatos. Graças a Deus. É antes o “fenómeno das seitas” que lidera este proces-
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so, em grande medida como reacção à secularidade racionalista que a Igreja
Católica tem assumido. Com todo o respeito pelas opções religiosas das pes-
soas, não posso deixar de sentir que a adesão aos cultos carismáticos e de
transe se deve à busca de alternativas para um sistema que as pessoas não do-
minam: o sistema de saúde, a mudança do campo para a cidade, o desconsolo
suburbano, a instabilidade social. Quando se busca fora do social soluções
para o social, está-se na senda do integrismo. Aí é que está o busílis: o desejo
da pureza individual, da relação directa com Deus, começa a transformar-se
lentamente no desejo de purificar o corpo da sociedade, de que é sintoma o
projecto de criação de um partido evangélico.

Quanto ao nacionalismo, o monstro só não pôs a cabeça de fora porque
não surgiu a necessidade disso. Todavia, perante a integração europeia, o as-
salto económico espanhol e a sensação difusa de um mundo sem ordem lá
fora, a mesmíssima retórica nacionalista de ontem encontra um nicho hoje.
Toda ela mascarada, é certo: “descobrimentos” passam a ser “contacto de
culturas”, mesmo que em exposições, museus e documentários se continue a
falar só da “presença portuguesa” e nunca do movimento contrário. Mais:
em vinte anos de acelerada mudança, parece que não se aprendeu nada, pois
as mesmas frases ocas sobre a essência de Portugal e as mesmas estafadas se-
bastianices sobre “o papel de Portugal no mundo” são proferidas por todos
os quadrantes. O nacionalismo tem esta queda para o consenso. E é esse o seu
perigo.

Por fim, a política. O populismo assume tanto mais relevo quanto os
cidadãos estiverem mal preparados para a cidadania. E torna-se fácil culpar
a classe política quando esta não dá bons exemplos. Deseja-se um timonei-
ro, um líder carismático. Fazem-se transfers maternais e paternais para os
já-não-se-pode-ouvir-falar-deles Soares e Cavaco. Um líder político podia
ser um pastor de uma seita e vice-versa, que ninguém dava pela diferença,
pois não se fala de política mas de sentimentos. Daí a promiscuidade da po-
lítica com o clubismo do futebol: é o princípio das massas, do clã, do paro-
quialismo e do regionalismo.

A “pureza perigosa” é justamente isto: uma tentativa desesperada de
não ser zombie, perante um mundo cujas mudanças não se compreendem.
Sem varinhas mágicas e sem condições para a cidadania activa, cada vez
mais pessoas se viram para a utopia de que a sociedade pode ser perfeita.
Basta crer. Basta sentir. Basta expurgar o que está corrupto e doente. Basta es-
pírito de alcateia.

14 de Janeiro de 1995
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A CULPA DA VÍTIMA

Queria ter continuado o tema das últimas crónicas. Desta feita intitula-
va-se Ternos Rebeldes e pretendia elogiar os que resistem ao efeito zombie

ou à tentação da pureza. É pena, mas tive de adiar o propósito: a culpa é de
Macário Correia.

MC dirige a Comissão de Prevenção contra o Tabagismo, uma coisa pú-
blica que se supõe zelar pela saúde e bem-estar das pessoas. Não fumadores e
fumadores, espera-se. No entanto, publicou neste mesmo jornal uma crónica
em que, no fundo, afirmou que os doentes têm culpa das doenças que contra-
em. Mais: que ao usarem os serviços hospitalares estão a gastar o dinheiro de
outras pessoas, os contribuintes. Se não fumassem, não comessem coisas gor-
das e pedalassem muito nas suas magníficas bicicletas, não ficariam doentes
e não cometeriam o crime social de usar os hospitais públicos.

O horror que estas palavras provocam num leitor com a mais ínfima
dose de sensibilidade dificulta a sua análise. Pior, a argumentação de Macá-
rio Correia é perversa. Para ele, a saúde deixa de ser um direito e passa a ser
um dever. Um dever para com a alcateia. Vindo de uma pessoa que ocupa um
lugar público da área da saúde e estando nós num país que consagra a segu-
rança social e o serviço de saúde público, as suas afirmações são no mínimo
contrárias à própria política proclamada pelo Governo e pelo Estado.

Esta culpabilização das vítimas é um traço da loucura que caracteriza
os fundamentalistas. Também os extremistas argelinos crêem sinceramente
que as pessoas que executam a rajadas de metralhadora não só o mereciam
como o pediam. Uma socióloga inglesa demonstrou recentemente que o Go-
verno britânico anda a fazer uma culpabilização semelhante dos doentes.
Uma actividade chamada “promoção de saúde” tornou-se um enorme negó-
cio que vive à conta do Estado. No Reino Unido, dedica-se esta forma de mar-
keting a responsabilizar as mulheres — como mães e esposas, o que já de si é
uma limitação às identidades femininas — pela saúde dos filhos e dos mari-
dos. São bombardeadas com sugestões de servirem refeições saudáveis, de
impedirem maridos de beber álcool e fumar. Não passa pelas cabeças britâni-
cas que as mulheres não têm de ser responsabilizadas pelos outros. Como
não lhes ocorre que os mais pobres não podem aceder ao consumo saudável:
uma peça de fruta fresca no Reino Unido custa mil vezes mais que uma salsi-
cha de porco precongelada. Idem para cá: só se pode chamar “lata” à suges-
tão macariana de que os pobres dos bairros de barracas se ponham a andar de
bicicleta por entre os monturos de lixo e a consumir produtos de “linha zero”.
Ou será que lhes ocorre mesmo?

Para mais, o comum dos cidadãos não domina e não compreende os da-
dos contraditórios da propaganda médica. Afinal, “parece que” (é este o ri-
gor da retórica da informação médica actual) até os produtos magros fazem
mal. Há décadas, as mesmas mulheres inglesas eram acusadas de perigar a
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saúde dos seus por não lhes dar manteiga. A manteiga era caríssima. Hoje,
mais barata e excedentária na UE, dizem-lhes que são criminosas por barra-
rem o pão dos putos. Que a investigação médica é das de pior qualidade e fia-
bilidade no quadro das ciências, já todos sabemos: não tem o rigor possível
das ciências duras, que só tratam de objectos e animais; mas tão-pouco tem a
sensibilidade para o cruzamento complexo de variáveis que o sujeito ser hu-
mano implica. Por isso mesmo, há elementos de terrorismo irresponsável na
forma como num ano se diz que o azeite faz mal e no seguinte se diz o contrá-
rio. No mínimo, os serviços de saúde deviam responsabilizar-se pela extre-
ma fragilidade do saber médico em vez de culpabilizar as pessoas por
responderem a estímulos contraditórios.

Preparem-se os cidadãos: um dia destes chegam ao hospital e uma en-
fermeira carrancuda olhar-vos-á com desprezo e dirá: “Ai apanhou um can-
cro? Olhe, não fumasse! Não venha é para aqui gastar o dinheiro dos outros!
Ou nunca aprendeu os princípios do neoliberalismo na escola, seu burro?”.

22 de Janeiro de 1995

OLHANDO POR UM CANUDO

Na sexta-feira, dia 24 de Março, celebrou-se o Dia do Estudante, uma vez
mais centrado no protesto contra a política educativa do Governo. Desta

vez, os docentes universitários de Lisboa convocaram o seu plenário para o
mesmo dia, aderiram a iniciativas conjuntas com os estudantes e apelaram à
suspensão das actividades lectivas.

Não sou o único cronista de um jornal que é também docente universi-
tário. Aprática da investigação científica reforça a consciência de que a socie-
dade não funciona necessariamente bem e que é transformável. A fraqueza
da sociedade civil leva a que muitos académicos ocupem também o lugar de
fazedores de opinião. Até aqui, tudo bem. Mas o problema de fundo é que se
ganha mal na universidade. Os docentes não se têm movimentado como
“classe” porque se desmultiplicam em mil e uma actividades de subsistência.
O mundo ideal seria aquele em que, graças a boas condições de investigação
e ensino, se não tivesse de recorrer a outras actividades. Um mundo em que
se produzisse conhecimento e este circulasse entre cada vez mais pessoas,
por sua vez cada vez mais cultas. Mas esse seria um mundo em que a univer-
sidade fosse um pilar de um projecto de país, e não a mão-de-obra barata
(que já não é), o subsídio estrangeiro (que vai acabar) e o analfabetismo (que
de literal passa a funcional graças à TV).

A situação em que vivemos hoje está a atingir os limites máximos. Iludi-
dos pela ideia de que o curso superior resulta num emprego, milhares de estu-
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dantes vivem frustrados e ansiosos. Têm de pagar propinas, o que prolonga a
sua dependência dos pais, quando, no entanto, já são adultos e cidadãos. Não
haverá uma relação entre isto e a “infantilização” da vida universitária que se
tem vindo a sentir nos últimos tempos, com a reinvenção de ritualidades Anci-
en Régime, reforçadoras da ideia de que é um privilégio estar na universida-
de? O reverso da medalha poderá ser a crispação autoritária e institucional nos
corpos docentes e directivos, de que o caso Soares Martinez foi o exemplo di-
nossáurico ressuscitado.

Portanto: alunos que se esfolam para chegar à universidade, que pa-
gam propinas sem terem bolsas e serviços sociais de facto, uma juventude
com a adolescência prolongada e presa às teias familiares, e perspectivas fal-
seadas quanto à qualificação e ao emprego. Do outro lado, docentes com tur-
mas cada vez maiores, sem tempo para investigação, sem fontes financeiras
geridas por entidades independentes do Governo. Com as contratações de
novos docentes fechadas, perde-se o potencial dos melhores licenciados e o
docente universitário torna-se um funcionário-de-dar-aulas. Resultado: não
cria, não inova, não investiga, não descobre e não critica. Pelo que os seus alu-
nos não aprendem, em última instância, coisa nenhuma.

Perante o caos, os ultraliberais dizem que deve ser o mercado a tomar
conta da bagunça. Ora, hoje, alguns anos depois da euforia capitalística dos
tempos da queda do Muro de Berlim, começa a perceber-se de novo que o
Estado tem um papel a desempenhar: sobretudo nas políticas sociais, na saú-
de e na educação. Para tal, é preciso um Estado que seja de facto democratica-
mente controlado. As universidades têm uma característica curiosa: se, por
um lado, têm sido o local de criação de um conhecimento acusado de elitista e
hegemónico, por outro é nelas que têm surgido os pensamentos mais críticos
sobre o funcionamento das sociedades e sobre as possibilidades de mudança.
Em suma: as universidades devem ser um pilar do desenvolvimento, do co-
nhecimento aplicado, mas também e necessariamente da cultura, da tolerân-
cia e da democracia.

Os problemas imediatos têm de ser atacados para que o resto se resolva.
E eles são, sobretudo, dois (ou deveriam ser): do lado dos estudantes, o aces-
so à universidade e a questão das propinas; do lado dos professores, a abertu-
ra de contratações e a actualização dos salários. O primeiro aspecto tem que
ver com o direito ao conhecimento, o segundo com a criação de condições de
dignidade para produzir e transmitir esse conhecimento. Ao contrário do
que se pensa, os estudantes não são os operários e os docentes os patrões. Qu-
ando os próprios perceberem isto e lutarem em comum, os governos que se
acautelem.

26 de Março de 1995
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A NOITE DA RAÇA

Sábado, dia 10 de Junho, o da “Raça” e do Camões, ficou assinalado em Lis-
boa pelo ataque skinhead ao Bairro Alto. Na noite seguinte, no excelente

programa de Maria João Seixas na TV2, passou Bosna!, de Bérnard-Henri
Lévy. Não interessa para o caso analisar este filme (controverso e longe de ser
bom), mas sim retirar dele uma imagem: a da destruição da célebre biblioteca
de Sarajevo. Esta imagem não serve apenas para ilustrar o “urbicídio” de que
BHL fala em relação à capital bósnia. Serve às mil maravilhas para ilustrar o
ataque ao Bairro Alto. É que a atitude dos que destruíram a biblioteca de Sa-
rajevo e dos que atacaram africanos no Bairro Alto participa da mesma lógi-
ca: a do ataque ao cosmopolitismo.

O que caracteriza o Bairro Alto de há uns anos para cá é qualquer coisa
que nunca existiu em Portugal: um bairro em que se justapõem formas anti-
gas de marginalidade social com formas novas de cosmopolitismo. O Bairro
Alto, na redefinição constante de fronteiras simbólicas, tem ajudado a tornar
as fronteiras sociais mais fluidas e indistintas. Tem permitido a criatividade
cultural. É isto que muita gente odeia.

Quem odeia isto não é necessariamenrte skinhead. Quem odeia isto po-
dem ser pessoas da chamada “maioria silenciosa”, pessoas de reduzido capi-
tal cultural, apegadas a formas dogmáticas de viver, muitas vezes em virtude
de elas próprias serem vítimas de processos de exclusão. Quem odeia isto
pode ser o próprio poder, exceptuando o autárquico que, em Lisboa, tem
dado bons exemplos de cosmopolitismo. Os skinheads acabam por ser o pro-
duto fermentado de situações sociais mais profundas. São a guarda avança-
da. São a Jovem Guarda. Basta aliás ver como a sua ritualidade e a sua
simbólica não são endógenas: o próprio nome é inglês, a cultura skinhead é
copiada da sua congénere inglesa. Mas tal como a coca-cola americana pode
matar a sede (e sabe-se lá que mais) a qualquer português, assim o cabeça ra-
pada pode “resolver” o mal, estar português como “resolveu” o mal-estar de
Manchester.

O problema com os skinheads e quejandos é o problema da estupidez. É
muito mais fácil a uma sociedade ou às autoridades lidarem com a inteligên-
cia, por muito perversa que ela seja. É muito mais difícil lidar com a estupi-
dez, pois tudo o que se disser aos estúpidos lhes entra por um ouvido e sai
pelo outro. Do mesmo modo que se torna impossível “chamar à razão” os
sérvios da Bósnia (e os outros…). Basta que os seus argumentos se baseiem na
pureza étnica, no nacionalismo e na sacralidade do território, para que a ra-
zão desapareça de cena.

Dos mais diversos quadrantes da sociedade portuguesa vem o apelo de
“mais segurança”. Este desejo resume-se no apelo a “mais polícia nas ruas”.
Duvido seriamente de que seja esta a solução. Quem nos garante que esses
polícias a mais vão reprimir os skins e não os grupos alternativos da urbe, só
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porque têm “mau aspecto”? Tão-pouco acho que se deva ficar de braços cru-
zados à espera de que se resolvam as verdadeiras causas: os subúrbios, o de-
semprego, a falta de educação e cultura, ou o afastamento dos cidadãos em
relação ao poder.

Talvez seja bom começar a pensar em formas inovadoras de policia-
mento, que simultaneamente cumpram o desejo de “mais polícia” e evitem o
surgimento de “milícias populares” ou a continuação pura e simples da “po-
lícia que temos”. É aqui que a ideia de polícias municipais não é nada dispici-
enda. Mas teriam de ser polícias novas: isto é, treinadas desde o grau zero
para serem emanações dos direitos dos cidadãos, preocupadas sobretudo
com o ataque ao tráfico de droga, às manifestações de racismo e violência na
rua, à violência sobre as mulheres — em suma, aos problemas próprios de
uma grande cidade, atacados não em nome de “bons costumes” ou “ordem
pública” mas em nome do direito à cidadania cosmopolita.

O 10 de Junho de 1995 — a Noite da Raça — foi uma lição histórica para
todos nós: o ataque da estupidez à liberdade cosmopolita. Em vez de pedir-
mos mais polícia (a não ser que seja “outra” polícia), ou de fazermos “milícias
populares”, vamos todos para o Bairro Alto. Vamos fazer os skins sentirem-se
em minoria. Vamos tomar de volta a noite.

18 de Junho de 1995

25%

Um jornalista da RTP (creio que se chama Rodrigues dos Santos) pergun-
tava a um docente universitário se a classe não tinha vergonha de pedir

25 por cento de aumento salarial num país como o nosso.* Uma colega minha
comentava, dias depois e em jeito de desabafo, que o docente entrevistado
deveria ter perguntado ao jovem “comunicador social” quanto ele ganha
para dizer coisas daquelas… ARTP, na pessoa do dito jornalista, mais não fez
do que pegar na deixa demagógica lançada pela ministra da Educação: o que
os docentes universitários querem é mais dinheiro.

Aministra afirmou também publicamente que o país não pode continuar a
criar elites inúteis de diplomados. Leia-se: pessoas que não estejam a fazer di-
nheiro ou a tratar das burocracias da administração pública. Acandura com que
este argumento foi expresso já nem sequer releva apenas de uma estratégia de-
magógica. É pura ignorância — um traço, aliás, característico dos dirigentes tec-
nocratas em geral, perigosamente próximos do analfabetismo cultural.

1 0 4 2 5 %
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Aignorância revela-se em dois aspectos: primeiro, Portugal não tem ne-
nhum excesso de diplomados. Conforme revela o “Documento de Orienta-
ção sobre o Ensino Superior em Portugal” elaborado por Mariano Gago, o
número de diplomados não é suficiente e é muito inferior à média da União
Europeia. Ora, que eu saiba, Portugal está na famigerada cauda da Europa. A
criação de novas universidades a seguir ao 25 de Abril gerou a ilusão de que
se tinha passado da fome à fartura. O que aconteceu sobretudo foi a criação
de privadas sem controlo de qualidade, purgando os docentes do ensino pú-
blico e auferindo lucros que não revertem para este. Em segundo lugar, a lar-
ga maioria dos docentes universitários não constitui nenhuma elite. A sê-lo,
o conhecimento que produzem teria efeitos sobre a gestão da nossa socieda-
de. E não tem. Haveria mais universidades, melhor ensino, mais financia-
mento para a ciência, e uma verdadeira prioridade para o sector educativo e
de recursos humanos. Mas não há. Que elite é essa que não tem poder nem in-
fluência? A única verdadeira elite no nosso país parece ser aquela a que per-
tence a ministra da Educação.

Quanto ao aumento de 25%: primeiro, esta é uma de entre várias reivin-
dicações, nomeadamente a abertura e alargamento dos quadros, que permi-
tam verdadeiras progressões na carreira. Como vários comentadores já têm
frisado, a carreira do ensino superior é a única em que se tem de prestar pro-
vas toda a vida. E muito justamente: é assim que se garante que as pessoas
progridam na investigação, é assim que se evita o funcionalismo repetitivo e
improdutivo. Só que este esforço não tem tido compensações, sobretudo por-
que a ascensão na carreira está entupida há anos, as contratações estão conge-
ladas e os contratos são pura e simplesmente temporários. Quem sofre com
isto é a universidade, os estudantes, o país.

Os 25% dizem respeito ao afastamento dramático dos salários dos do-
centes universitários em relação aos das profissões públicas, como os juízes,
com as quais estavam equiparados há dez anos. Como bem relembraram al-
guns comentadores, os salários líquidos variam entre 180 e 400 contos no en-
sino superior, estando a larga maioria dos docentes no meio desta escala e
sem hipóteses de subirem na carreira. Os 25% não é o que se pede “já”, ou de
aumento anual; é o número que demonstra o que se perdeu nos anos do cava-
quismo: em dez anos os docentes ficaram a ganhar menos 70 por cento que os
magistrados e menos 40 por cento que os militares.

A demagogia também se revela nas queixas sobre os prejuízos causados
a estudantes e famílias. Acontece que ninguém gosta de greves. Elas são neces-
sárias como último recurso, contra situações que, a continuarem, seriam, essas
sim, graves para todos. Os docentes universitários nunca foram capazes de fa-
zer uma greve a sério. Conseguiram-no agora, “graças” à incapacidade para o
diálogo por parte do Governo de Cavaco Silva. Felizmente há sinais de que os
estudantes estão a compreender o que está em causa: a aposta na educação
superior como fundamental para tirar o país das berças.

2 5 % 1 0 5



E aqui compete perguntar: dada a proximidade das férias, a tendência
do Governo PSD para não governar e se demitir, e a probabilidade da vitória
socialista em Outubro — que pensa o PS disto tudo? Engenheiro Guterres:
vai ou não alargar o sistema universitário, vai ou não abrir os quadros, vai ou
não financiar a investigação, vai ou não repor a equiparação dos salários dos
docentes universitários aos dos juízes? A sua resposta terá consequências
bem simples: ou está a assistir à última greve do regime PSD ou vai assistir à
primeira do regime PS.

9 de Julho de 1995

FORA DO REINO DE DEUS

Devo dizer que não simpatizo minimamente com a Igreja Universal do
Reino de Deus (IURD). E que simpatizo com o princípio de os cidadãos

defenderem um espaço cultural seu. Mas o que aconteceu com o caso do Coli-
seu do Porto é revelador de muito mais do que isto: por detrás da palavra “se-
ita” conjuram-se sentidos que apelam ao medo, à ideia de sociedade secreta,
ao receio de uma manipulação das consciências. Valentim Loureiro e Abru-
nhosa só podiam estar juntos pelo medo comum do novo.

Admito sem qualquer problema que a IURD seja um caso de embuste. E
creio que seria benéfico investigar as actividades da IURD-organização e ti-
rar daí as devidas ilações. Outra coisa bem diferente é o processo de intenções
que (talvez sem querer, mas inevitavelmente) se lança sobre os aderentes. A
maior parte dos artigos que têm saído sobre o fenómeno listam as supostas
causas da adesão à IURD: marginalização suburbana, desenraizamento sub-
sequente ao abandono da província, relações familiares e sexuais desregula-
das e violentas, vitimização pelas drogas duras, problemas de saúde mal
atacados pelo nosso sistema de assistência. Correcto.

Acontece, porém, que nenhum destes problemas tem sido resolvido
pelo Estado ou pela comunidade. Estas pessoas estão abandonadas ao de-
us-dará e sem formas próprias de se associarem, de pensarem a sua vida jun-
tas e agirem no sentido de terem mais direitos. Têm, no entanto, um esquema
de crença que lhes permite identificar o mal como uma agência sobrenatural
em luta contra o bem. O que assusta realmente as classes urbanas laicizadas é
que a IURD é mesmo um movimento religioso. Isto é, os seus aderentes, qua-
isquer que sejam os infortúnios que os conduziram lá, encontram ali um po-
der que não encontram em mais lado algum. É o poder que advém de se
sentirem melhor consigo mesmos, de darem sentido à sua vida e de partici-
parem do nascimento de qualquer coisa de novo. Dir-me-ão: mas elas não se
sentem “de facto” melhor, elas estão a ser “manipuladas”. O argumento é tão
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absurdo como dizer que um praticante de desportos radicais não está de fac-
to a “libertar-se”, está apenas a “descarregar adrenalina”.

Quem protesta contra a IURD apenas não protesta contra a Igreja Cató-
lica Romana porque ela lhes parece inócua, não muda as pessoas e as pessoas
não acorrem a ela para se mudarem. AIgreja Católica Romana passou por um
processo de laicização tal que mais parece uma ciência preocupada em dizer
às pessoas que aquilo em que elas crêem é mentira, pedindo primeiro à “ciên-
cia” que diga se os milagres têm uma explicação científica antes de os decla-
rar como tal.

O ataque às novas religiões evangélicas participa da mesma lógica do
ataque a Fátima, às promessas ou às mulheres que se arrastam de joelhos em
volta das igrejas. Acontece apenas que essa gente está a desaparecer dos seus
sítios de origem: os campos estão vazios, e assim se esvaziou essa “religiosi-
dade popular” que tanto fascinou e revoltou (as duas vão juntas) gerações de
burgueses e elites intelectuais. Basta ver o que é o estereótipo circulante sobre
o aderente da IURD: é uma mulher (logo, uma histérica descompensada e ir-
racional), remediada, com uma doença “de nervos” e um filho drogado. Só
que essas pessoas não desapareceram, deslocaram-se. As “doenças de ner-
vos” são típicas de situações de ausência de poder (daí atacarem sobretudo as
mulheres) e o acto de lidar com elas uma obtenção de poder. E o esquema tra-
dicional é colocá-las na disputa entre Deus e o Diabo. Mais: o campo de dis-
puta é o corpo da pessoa, assaltado a partir de fora, curável através do
sacrifício, do transe e do exorcismo. Estes não são induzidos por “técnicas de
sugestão”. Eles são modos de compreender com o corpo; modos que muita
gente domina, que aprendeu desde criança, contra a vontade da ciência e da
Igreja Católica Romana.

Repito: o Coliseu não deve ser vendido, as igrejas e seitas devem existir
em liberdade e igualdade de circunstâncias e as que tiverem desígnios crimi-
nosos devem ser perseguidas. Mas não se olhe de alto para os crentes nem
para as formas velhas-novas com que eles procuram autonomizar-se numa
sociedade e num Estado que os trata como incapazes dispensáveis. Como es-
tando fora do Reino de Deus.

3 de Setembro de 1995

OS NOVOS DESCOBRIMENTOS

Há uma aparente contradição na forma como em Portugal construímos a
nossa identidade histórica, a nossa identidade cultural no presente e os

nossos planos para o futuro a partir do tema da “gesta” nacional dos Desco-
brimentos. Em relação ao passado, apostamos hoje na ideia de universalis-
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mo, contida na nova frase bibelot — “contacto de culturas”. Em relação ao
presente, continuamos a insistir em noções de pureza étnica, quando não
mesmo de purificação étnica, contraditória com a anterior. No que respeita
ao futuro, temos tido uma tendência para sentir medo em relação à integra-
ção europeia: a suposta miscigenação do passado foi óptima, mas miscigena-
ção no futuro, não obrigado…

Sabemos bem como as comemorações e os discursos sobre os Desco-
brimentos eram feitos, antes do 25 de Abril, em torno da existência de co-
lónias e da necessidade de as definir como parte de Portugal. Era uma
retórica de tipo imperialista, muito marcada por imagens de “civilização”
e “cristianização”. Esta era temperada por bons sentimentos, o que se con-
seguia escondendo factos cruéis e criando mitos sobre a gesta benfazeja.
Tratava-se, de facto, de um pesadelo de imagens e palavras oscilando en-
tre o pior kitsch da época, a “piroseira” à portuguesa, e a pura e simples
“fascistagem”. Com a democracia e a integração europeia, a correcção po-
lítica e o relativismo cultural de teor progressista introduziram o conceito
de “contacto de culturas”, também ele enganador, já que tende a ocultar a
vertente do confronto de culturas.

A intenção foi boa, mas o truque não serve. Necessitamos, sim, de uma
abordagem que, reconhecendo a factualidade dos Descobrimentos portu-
gueses, faça sobre eles a maior variedade possível de discursos e abordagens.
Isto poderia ter efeitos inovadores na identidade nacional no presente. Esta
tem sido baseada numa contradição curiosa: por um lado, a ideia da miscige-
nação, do não racismo português; por outro, a ideia de uma identidade étnica
e linguística muito marcada e distinta, “pura”. Quando se fala do mundo dos
Descobrimentos, do império, das colónias, dos PALOP ou da comunidade de
língua portuguesa, tudo é transcultural e miscigenado. Quando se fala do
país, ele é a fantasia de uma unidade e correspondência perfeitas entre terri-
tório, Estado, nação, etnia.

Uma das consequências disto é o receio crescente perante a integração
europeia. Por um lado, pertencer à Europa é visto como uma forma de ascen-
são social e de obtenção de um conjunto de benesses, sobretudo económicas.
Ajuda, no imaginário, a “branquear” o país, a afastá-lo dessa suposta misci-
genação universal com o Terceiro Mundo. Por outro lado, é visto por muita
gente como abertura à circulação de pessoas, a uma nova miscigenação, a
uma “perda” de identidade e de limites.

As comemorações da grande narrativa nacional — os Descobrimen-
tos — deveriam abordar em simultâneo a realidade histórica dessa época e as
interpretações e construções que sobre ela se fizeram. Mas é igualmente ne-
cessário perceber o que significam ou podem significar “os Descobrimentos”
para os portugueses de hoje. Que pensam eles que se está a comemorar?
Como interpretam essas comemorações? Que ilações para a sua identidade e
o futuro tiram delas? A insistência constante em produzir textos e filmes so-
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bre “a presença portuguesa” tem de dar lugar a obras sobre as outras culturas
(um pouco na linha do documentário O Mundo de cá).

Igualmente, a insistência em produzir obras sobre os portugueses de
antanho tem de abrir espaço também a obras sobre os portugueses que hoje
vivem no resto do mundo como emigrantes. E sobre as pessoas do resto do
mundo que hoje vivem em Portugal como imigrantes. Assim, as comemora-
ções dos Descobrimentos poderão ser o que deviam ter sido desde o princí-
pio: pretexto para estudar o período sem a canga ideológica do antigo
regime; pretexto para perceber o que é Portugal hoje na cultura global; pre-
texto para compreender quais as consequências históricas e culturais dos
Descobrimentos para outros povos.

26 de Novembro de 1995
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PORTUGAL RADICAL
CRÓNICAS DO QUOTIDIANO PORTUGUÊS

A COLÓNIA BALNEAR

No país que me calhou na rifa (chama-se Portugal) o Verão leva meses a
acabar. Noutras paragens reina já o espírito fresco das rentrées, ao passo

que aqui a existência como que se arrasta. Ora, qualquer um sabe que a mo-
dorra dá azo ao germinar dos piores instintos; daí que, do disparate político
aos incêndios, florestais e futebolísticos, passando pelos catolicismos mal di-
geridos de algumas opiniões morais, o rol do horror é infinito. Para minha sa-
nidade mental — e, espero, de alguns leitores — aqui exorcizo alguns
terrores estivais.

1

A praga da Madeira. Tudo começou com as afirmações do Sr. (Dr.?) Jaime Ra-
mos, daquela região autónoma. Seguiu-se o falso tom escandalizado do PSD
nacional. Por fim, o Sr. (Dr.?) Jardim veio dizer que na Madeira se atiram
“para o chão a rir com o cagaço que vocês, no continente, têm do fantasma do
separatismo”. Como no Verão parecem faltar as notícias, ocupam-se páginas
e páginas com o cancro da pele, a sida e… estas coisas da Madeira.

Nunca fui àquela ilha e confesso que não me atrai nada. Ao contrário
dos Açores, que é dos poucos sítios decentes no país. Agora tenho a certeza
de que não quero ir à Madeira enquanto a deslocação puder significar dar
mais uns tostões ao governo do Sr. Jardim. Aliás, em vez de notícias escanda-
lizadas com o separatismo, devíamos pôr rapidamente a circular um abai-
xo-assinado pela independência compulsiva da Madeira — isto é, Portugal
podia expulsar a Madeira. Ficávamos definitivamente poupados a ter de ou-
vir a retórica marialva e malcriada (porque não é o separatismo que nos as-
susta, mas a boçalidade) de alguns ultraperiféricos, poupávamos imenso
dinheiro e a Venezuela ou a África do Sul que os aturassem.
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2

O asilo. Primeiro foi a Lei do Asilo. Pois muito bem, neste momento chora-se
pelo Terceiro Mundo fora por não se poder vir chular a fabulosa segurança
social portuguesa e usufruir do nosso escandinavo nível de vida. Em Uaga-
dugu houve motins a exigir vistos para Portugal. Semanas depois, grande re-
levo para os incidentes de Alhos Vedros; dias depois, Manuel Monteiro visita
Alhos Vedros; na edição de 3/9/93, O Independente faz capa do assunto; o edi-
torial apela à mão pesada e à repressão; simultaneamente, um daqueles mi-
nistros (um dos que tem bigode) diz que vai haver bordoada da grande e
sente-se na obrigação de dizer que a cor da pele não interessa. Não sei por-
quê, mas tudo isto faz lembrar a Guerra do Golfo.

3

Refresco de Verão. Na SIC, Álvaro Cunhal tem direito a uma entrevista lon-
ga no Jornal da Noite. Foi comovedor ver o orgulho do pivô por ter tido ain-
da uma oportunidade de entrevistar o ex(?)-secretário-geral do PCP. Por
momentos fiquei cheio de pena de não ser comunista. É que Cunhal tem
qualidades raras, daquelas que estiveram ausentes deste Verão: é o que é, é
inteligente, acredita no que diz e, à la Noam Chomsky, sabe desmontar bem
os ardis retóricos da linguagem oficial do Governo. E é bem-educado. Pe-
rante isto, apetece perdoar-lhe o resto.

4

Crónica da província. Já uma vez escrevi sobre o carácter surrealista do mun-
do do futebol em Portugal. Mas agora as coisas ultrapassaram todas as medi-
das com o caso Trofa. Quando um povo só se mobiliza com questões destas, é
porque algo está muito podre ao nível da cultura política, da democracia, da
civilidade. O desemprego, a violência policial, a derrocada total da economia
nacional, o pardieiro paisagístico dos campos e cidades, nada disto leva as
populações à revolta. Que interessa se o Sr. Melancia se está a rir? Que inte-
ressa se o Sr. Caldeira se está a rir? Que interessa se os srs. Savimbi e Dos San-
tos se estão a rir? Que interessa se o Sr. Silva faz férias à nossa custa e a Nestlé
se está a rir, qual bebé do mês? E aquele senhor, ri de quê? O que é certo é que
serviu para o ministro da polícia mostrar o músculo e o cacete.

5

Acartilha do marialva. Num Expresso de fins de Agosto, uma senhora escreve
escandalizada com a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo
na Noruega e a luta pelo direito à adopção. Mas não se trata de uma caceteira.
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Não: a senhora diz-se arauta da luta contra as desigualdades raciais, religio-
sas, étnicas, etc. Para ela há um limite: os homens e as mulheres foram feitos
um para o outro, um argumento tão dogmático como dizer que o branco exis-
te para ensinar o preto; em última instância isto cai sempre nuns simbolismos
muito de pacotilha sobre o côncavo e o convexo (ora, porque é que o convexo
não há-de preferir o convexo?).

Este discurso sobre o normal e o anormal cai sempre na mesma falácia:
qual a fronteira? Ela não está no sexo dos parceiros, mas no grau de honesti-
dade, amor e equilíbrio afectivo do casal. Sobretudo no que diz respeito à
adopção: por cada casal equilibrado vejo um ou dois desequilibrados, com
filhos infelizes. Por cada casal de homens ou mulheres equilibrados, ternos
e cultos que não podem adoptar, vejo crianças em orfanatos e casais “nor-
mais” que nas candidaturas estipulam: “Queremos recém-nascido, rapaz
e… branco.”

No seu livro The Transformation of Intimacy, o sociólogo (e heterossexu-
al…) Anthony Giddens diz: “A ‘justificação biológica’ da heterossexualidade
como ‘normal’… caiu por terra. Aquilo a que se costumava chamar perversões
são apenas modos em que a sexualidade pode ser legitimamente exprimida e a
auto-identidade definida. O reconhecimento das diversas inclinações sexuais
corresponde à aceitação de uma pluralidade de estilos de vida possíveis, o que
é uma atitude política” (pp. 178-9).*

6

A isto chama-se uma atitude democrática. Mas num país de marialvas (reler
A Cartilha do Marialva de José Cardoso Pires devia ter sido leitura obrigatória
de Verão), uns mais histriónicos, como o tal senhor da Madeira, outros mais
subtis, como a senhora da carta ao Expresso, a Democracia (com D grande,
não só o sistemazinho político) cheira a esturro. Porque, como dizia Pessoa,
“se fosse preciso usar de uma só palavra para com ela definir o estado da
mentalidade portuguesa, a palavra seria ‘provincianismo’”.

A mentalidade caceteira e inculta que dirige o país acabou a época bal-
near. Vão regressar aos seus postos. Se já no Verão arrotaram tão alto, como
será depois de Setembro? Cidadãos, cuidado!

12 de Setembro de 1993
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PERDIDOS E ACHADOS

Surge um pouco de todo o lado um fenómeno a que me ocorreu chamar
“síndrome da perda”: pessoas que exprimem o seu pesar em relação ao

“fim das tradições”, à “mudança de hábitos e costumes”. Em suma, uma sen-
sação nostálgica de que há “um mundo que se perdeu”.

Os elementos substantivos são diversos: uma forma de cozinhar que se
esquece, uma aldeia que ficou deserta, um artesão que não tem aprendiz que
continue a sua arte. A maior parte das vezes diz respeito a mudanças nos
comportamentos sociais: as pessoas que deixaram de se visitar, as festas po-
pulares que perderam a sua genuinidade, ou — e esta é top de preferências —
a televisão que matou os hábitos de conversa e diálogo na família.

Peguemos neste último tema. Gostava que me confirmassem se de fac-
to, antes da televisão, as pessoas conversavam. Conversar com C grande, en-
tenda-se: debater, dialogar, aprender com os outros. Tenho imensas dúvidas.
Vejo como mais provável que a TV tenha surgido por entre enormes suspiros
de alívio, tipo “agora já temos desculpa para o silêncio”. E também vejo, nos
autocarros e empregos, as pessoas debatendo em torno do Terça à Noite.

Num inquérito rápido e impressionista pode-se adivinhar que a maior
parte das pessoas que sofrem de síndrome da perda são letradas e urbanas.
Isto é: sentem nostalgia de algo com que pouco ou nada contactaram. Todos
sabemos como as experiências de infância são reconstruídas ao longo da
vida, dourando-se a pílula, transformando os anos idos num paraíso. Incon-
firmável, impossível de verificar. De modo análogo, as sociedades em vias de
modernização produzem fábulas carinhosas sobre os “velhos tempos”, a
“tradição”.

Em Portugal, as coisas complicam-se um pouco mais, já que o discurso
oficial da ditadura era, como se sabe, ruralista e dado ao poucochinho. Tendo
crescido numa Lisboa pacata e provinciana, sabendo do campo apenas o que
o livro de leitura dizia, ou experimentando-o nos períodos de férias (um pa-
raíso perdido temporal), muitas pessoas construíram uma imagem idílica do
passado.

Para destruir muitas ilusões, bastaria conversarem com as pessoas de
“lá”. Verificariam que uma parte das tradições perdidas correspondia a ver-
dadeiros pesadelos de pobreza económica, ausência de poder, fechamento ao
mundo e à cultura e vivências familiares e interpessoais de repressão, despo-
tismo e sofrimento. E que cuspir na rua e arrumar carros nos passeios é a ver-
são actualizada de “tradições” de individualismo anárquico que mais valia a
pena perder. Lá que as alheiras eram melhores, não duvido. Que os lençóis
eram de linho, tão-pouco. Que os conservantes não eram cancerígenos —
dado adquirido. Mas e o resto?

O resto não interessa. O “tempo perdido” não o é de facto. A sensação
de perda, mais do que reflectir uma realidade histórica e social, é um sintoma
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de mal-estar de civilização, de incógnita e dúvida em relação à sociedade mo-
derna por parte dos que nela mais vivem. Resolvidos problemas económicos
de base, adquirida uma liberdade de expressão e direitos, é no sentido (emo-
tivo, ético) da vida de todos os dias que se colocam problemas de identidade
aos queixosos a que me refiro. Graças aos deuses que a modernidade gera a
dúvida. Mas nenhuma política de património, nenhuma legislação que obri-
gue a TV a transmitir cultura, nenhum paroquialismo antiestrangeiro resol-
verão esse mal-estar. Cabe às pessoas darem sentido à sua vida.

Às vezes quase me batem quando digo estas coisas. Como, por acaso,
sou antropólogo, muita gente espera ver as paredes de minha casa decoradas
com arados e forquilhas. Admiro as pessoas que gostam de investigar o “tra-
dicional” e as que o recuperam: tornam o mundo mais democrático, com
mais escolhas. Mas sou contra a estigmatização do “moderno”. Importa, sim,
controlar os efeitos perversos da modernidade: a estragação ecológica e no-
vas forma de exploração das pessoas. O resto muda, como sempre mudou,
com perdas e ganhos. Incluindo a reinvenção de tradições: por exemplo, tem
meia dúzia de anos o regresso da praxe académica, tunas, capas pretas, etc.,
em grande parte para simbolizar e ritualizar o novo tipo de privilégio que é
ser estudante.

Se começarmos a fazer uma etnografia crítica da modernidade, talvez
um dia não tenhamos de ser nem escravos da tradição nem cães de Pavlov da
publicidade.

20 de Março de 1994

TRÊS PARA UM

Resolvi fazer um exercício de avaliação subjectiva da vida quotidiana em
Lisboa, que aconselho vivamente a todos os leitores. Numa coluna, escre-

vem-se os episódios tristes ou mesmo horrendos vividos durante uma sema-
na. Na outra, os episódios alegres e bonitos. Exclui-se, por razões de pudor, a
vida íntima. Por razões de sanidade mental, a política.

Comecemos pelos negativos. Num dos novíssimos cinemas da capital,
uma vez pago o bilhete, instalo-me para ver o filme. No entanto, sou obriga-
do a ver dez minutos de publicidade. Ninguém protesta. O último anúncio é
dos Socialistas Europeus e termina com a cara — pouquíssimo convidativa,
diga-se — de António Guterres. Gargalhada geral na sala, a que aderi. Só foi
pena que as pessoas não se tivessem rido dos anúncios. Desconfio mesmo
(mas sou um pessimista) de que gostaram de os ver. Por mim, vou passar a
perguntar nas bilheteiras se passam anúncios; se a resposta for positiva, vou
exigir um desconto no bilhete. À pirataria oponha-se o contrato.
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Na praia: um belíssimo dia de Abril. Como a maioria das pessoas pare-
ce seguir o calendário, só despindo a roupa de Inverno e indo à praia quando
o Verão começa, esperava conseguir uns bons metros quadrados de areia só
para mim. Eis senão quando surge um jipe. Depois, outro. Ainda um terceiro.
Quer dizer: às tantas eram mais jipes que gaivotas, o cheiro a escape, os sul-
cos dos pneus na areia, e tudo isto a dez metros da arriba fóssil da Fonte da Te-
lha, supostamente zona protegida. A quem implorar? Ao presidente aberto?
Ao primeiro-ministro fechado? Ao Eurico de Melo? Ao Pinto da Costa?
Quem manda?

Na estrada: as portagens da Ponte 25 de Abril funcionam, como se
sabe, no sentido contrário ao que foi costume durante muitos anos. O resul-
tado é uma confusão desastrosa de filas de carros (contei 12) a tentarem en-
caixar-se em duas faixas na ponte. Presenciei dois acidentes e outras tantas
discussões e perdi cerca de 20 minutos. Dizem-me que a mudança foi feita
para desencorajar as gentes da margem sul de trazerem o carro para Lisboa.
Ora, só se desencoraja algo quando se encoraja uma outra coisa. Quando se
dá uma alternativa. Neste caso, uma alternativa de transportes, a qual não
existe. Assim, o que temos é um funil irracional, quando dantes, no sentido
norte-sul os carros se distribuíam por uma auto-estrada e várias saídas pró-
ximas. Os técnicos que tomaram a decisão devem ter chumbado a físi-
co-químicas no liceu.

Vamos agora a coisas boas. Ora bem, deixem-me pensar. Pois. Tenho a
certeza, que houve… Ah, sim. Passeando pela Rua da Escola Politécnica,
pude apreciar a renovação de fachadas e as pinturas novas. Atenção, “facha-
das” não tem nenhum sentido irónico. Acho-as importantes numa cidade. E
as cores são mesmo bonitas. Quando tudo estiver pronto, a Sétima Colina vai
ser um ex-líbris de Lisboa. Agora só falta implodir as Amoreiras.

Além disso, houve um ou dois dias de um céu azul como ainda não con-
segui ver em parte alguma do mundo. Mas isso, enfim, não é responsabilida-
de nossa, pelo que são os deuses que estão de parabéns. Feitas as contas,
temos três negativos e um positivo. Tremendo défice.

17 de Abril de 1994

A FACHADA

Expressões como “direitos dos cidadãos”, “liberdades e garantias”, “Esta-
do de direito”, parecem estar a sofrer o pior dos desgastes: o seu uso como

figuras de retórica. Como fachada.
Há dois meses que tenho uma relação telefónica assídua com várias se-

nhoras da EDP. Acontece que esta companhia deixou por calcetar o passeio
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em frente a minha casa, depois de uma reparação nos cabos. O pó, o mau as-
pecto, enjoam e revoltam. Resolvo queixar-me. Do outro lado da linha, ora é a
“Isabel”, ora a “Teresa”, ora a “Cláudia”. São muito simpáticas, estão muito
preocupadas comigo, é tudo muito americano e “atendimento pessoal”. Até
ficam com o meu telefone para me contactarem. Só que nunca o fizeram. E a
porcaria continua. A EDP pintou a fachada com os “direitos dos consumido-
res”, mas, como bom monopólio que é, está-se nas tintas. Eu já não falo mais
para as meninas eléctricas.

Seguindo o tom electromagnético, um dos senhores que é suposto pro-
teger-nos dos abusos — o procurador-geral — descobre que tinha um micro-
fone debaixo dos pés. Cavaco Silva indigna-se de forma só igualável à
polémica sobre o tipo de buraco (se poço, se fonte) que estaria na origem do
nome da sua terra. Por mim, não tenho a mínima dúvida de que se escutam
todos uns aos outros, pois devem dizer coisas importantíssimas, fundamen-
tais para o destino da humanidade que, como toda a gente sabe, é responsabi-
lidade dos governantes portugueses. Só pergunto: a quem me queixo se for
escutado, sabendo que a queixa está a ser escutada?

Entretanto, no projecto de Regulamento Policial do Distrito de Lisboa é
curioso ver-se como, depois de parágrafos inteiros com regras, regrinhas e
uma obcecada vontade de catalogar o real, aparecem sempre frases como
“salvaguardando os valores essenciais de um Estado de direito”, ou “sem
perder de vista os direitos e garantias dos cidadãos”. Mas o sumo do texto
tem como palavras-chave “ordem, decência e tranquilidade pública”, e a go-
vernadora civil pode fechar um estabelecimento “se entender” (com que cri-
tério?) que “suscita dúvidas quanto à manutenção da moral pública” (o que
será tal coisa ?).

Mas ficamos a saber alguns detalhes: que há jogos infantis que preci-
sam de licenciamento, a saber, o “assalto, o cavalinho, a glória, o gamão e as
setas”; que é proibido mendigar, “expondo crianças … ou exibindo aleijão,
moléstia, deficiência física, chaga ou surdez, bradando ou não com voz
pungente ou lamuriante”, e que, no Carnaval, não se pode usar “máscaras
que dificultem o reconhecimento dos seus portadores”, nem “usar bandei-
ras nacionais…”. O rol continua. O tom geral é o do policiamento dos costu-
mes. Mas imagino um legislador a dizer para o outro: “Ó, pá, tu não te
esqueças de pôr aí aquela coisa dos direitos!”

E, já que estamos com a polícia, o ramalhete completa-se com a carga
policial sobre a manifestação de estudantes de dia 4 de Maio. Os estudan-
tes construíam um edifício simbólico para protestarem contra a ausência
de residências universitárias. A polícia não gostou. É que há duas coisas
que assustam o Estado: a primeira é que os jovens possam sair da família
mais cedo, o que os torna em potenciais reivindicadores de direitos de ci-
dadania. A segunda é que a educação seja acessível a toda a gente: porque,
educadas, podem ficar a saber que “os direitos do cidadão” não têm de ser
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só figura de retórica. Ainda acabavam por sair à rua e perturbar a “moral
pública”.

8 de Maio de 1994

MEIAS ROTAS E POLIESTER

Esta historinha baseia-se em coisas que ouvi e não em factos jornalistica-
mente comprovados. No entanto, “a ser verdade”, é um caso exemplar do

estado das mentalidades no nosso país. Sobretudo da orientação política des-
tas, feita a partir do poder político.

O que me contaram é, grosso modo, o seguinte: o último número da revis-
ta que a TAP oferece a bordo teria na capa a fotografia de uma camponesa fa-
zendo um qualquer trabalho agrícola; como pormenor, ostentava umas
meias onde se viam um ou dois buracos. O primeiro-ministro português,
indo a bordo numa viagem para algures, teria ficado impressionado com a
“má imagem” que a dita foto poderia dar do país. Vai daí, a administração da
companhia teria mandado retirar de circulação todos os exemplares da revis-
ta. Consta que, como solução, vai ser feita uma nova edição, cuja capa terá
que ver com uma coisa chamada Challengers’ Trophy.

Estão-se a rir? Pois é. Mas são episódios como este que servem de sinal a
mudanças mais profundas, ou que indicam atitudes mais prevalecentes.
Assim como a Maria Antonieta, que sugeria os brioches como alternativa para
os pobres que gritavam que não tinham pão. O primeiro-ministro teria inter-
pretado nos buracos das meias da camponesa sinais de “atraso” e “pobreza”. E
teria visto no Challengers’ Trophy sinais de “progresso” e “bem-estar”.

As imagens de camponeses rotos, suados, sofridos ou festivos têm
constituído um espólio imaginário para os mais diferentes tipos de elites.
Para as de esquerda foram símbolo de exploração, mas, ao mesmo tempo, de
exaltação da “identidade”, do que é “puro” e “não burguês”, do que é “nacio-
nal”. Idem para as de direita: o campesinato seria o depósito da “alma nacio-
nal”, e os sinais de pobreza mais não seriam do que demonstrações de
“humildade”, de recusa da alienação moderna e urbana. Finalmente, na eco-
nomia internacional do turismo, estas imagens passaram a ter a conotação de
“típico”, de “genuíno”; tradução: em vias de extinção.

Todas estas atitudes são de uma imoralidade assustadora: une-as a
recusa de darem voz aos anseios dos ditos camponeses, nomeadamente os
anseios de não serem nem pobres, nem humildes, nem típicos, nem repre-
sentantes de coisa nenhuma, que não de si próprios como pessoas.

Nas sociedades que escolheram a “via socialista”, a meia rota foi cuida-
dosamente substituída pela imagem do camponês-operário limpo e bem ves-
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tido, funcionário do Estado, abelha da imensa colmeia. No Estado Novo, o
camponês passou a pai de família e pequeno agricultor, um crente simulta-
neamente preocupado com a higiene do corpo e da alma, tendo desaparecido
como por magia a imensa multidão de jornaleiros e gente sem terra. Nas soci-
ais-democracias, passou a cidadão igual aos outros, mas que aos domingos e
dias de festa devia vestir os “trajos regionais” para receber camionetas de tu-
ristas. O primeiro-ministro português, por sua vez, inventou uma coisa
nova: não há camponeses.

O que não está muito longe da verdade: à beira da extinção económica
com a política agrícola actual e da extinção demográfica com o envelheci-
mento, o primeiro-ministro apenas se estaria a adiantar um pouco aos tem-
pos. À falta de imagem reciclável do camponês, só se lembrou da do jovem
gestor.

Eu nem sei muito bem o que é isso de Challengers’ Trophy. Mas pare-
ce-me que são uns concursos desportivos para gestores, vestidos com poliester
de marcas desportivas, em que se exaltam os novos valores culturais de “exce-
lência”, “competitividade” e outros mal traduzidos do anglo-americano. Cor-
rem por montes e vales. Correm entre florestas de eucaliptos. Correm perante
o olhar espantado de alguns camponeses sobreviventes. Uma mulher, com as
meias rotas, olha-os e suspira.

19 de Junho de 1994

UMA PONTE PARA O SUL

Para quem, como eu, esteve ausente do país nas últimas semanas, o regres-
so foi inevitavelmente marcado pelos relatos dos amigos sobre os aconte-

cimentos da Ponte 25 de Abril. Lidos os recortes dos jornais, a impressão com
que se fica é a de se ter perdido uma pequenina revolução.

Há muito tempo que não se via nada que se assemelhasse a uma movi-
mentação social. Os aumentos escandalosos e a forma soberba com que o Go-
verno abordou os protestos no seu início conferiram uma forte legitimidade
moral ao movimento. Depois veio a repressão policial, com todo o verniz ras-
ca da democracia portuguesa a estalar, e um cidadão a ser baleado. É claro
que, num sítio decente, isto fazia cair, se não o Governo, pelo menos um mi-
nistro. Mas como isso não aconteceu com o caso dos hemodialisados de Évo-
ra, porque raio aconteceria agora?

Fique claro que a razão está do lado de quem protestou, de quem foi ba-
leado. Mas já antes do desfecho violento algo de esquisito acontecia na onda
de protesto. As buzinadelas assemelhavam-se estranhamente aos gritos de
revolta e protesto que se ouvem à noitinha vindos de milhares de apartamen-

U M A P O N T E P A R A O S U L 1 1 9



tos de milhares de famílias. As atitudes do Governo assemelhavam-se estra-
nhamente à casmurrice de milhares de pais que têm por lema o “mais vale
quebrar que torcer”. E a desobediência civil verdadeira — tal como proposta
por Thoreau — não se deu de início: passar a portagem sem pagar, assumin-
do as consequências legais do acto.

Além disso, torna-se, no mínimo, preocupante que o primeiro grande
movimento de contestação no país nos últimos anos tenha sido feito em torno
de uma questão de trânsito, carros e portagens. Quer dizer: ele é legítimo,
mas sozinho, na ausência de protestos sobre situações sociais mais graves, re-
vela — paradoxalmente — fraca consciência e militância cívicas.

Exemplifique-se: no lado sul da Ponte 25 de Abril, começa simbolica-
mente “o Sul”. Da margem esquerda do Guadiana, chegam notícias de fome.
Soletro: F-O-M-E, a palavrinha mágica associada ao descalabro das socieda-
des do Terceiro Mundo. As do Sul. A fome no Alentejo não é mais do que um
sintoma gritante de uma doença que há séculos é infligida àquela região: a do
subdesenvolvimento.

Quero com isto dizer que a situação no Alentejo merecia ser alvo de
uma movimentação social. É claro que são as pequenas coisas, as que afectam
de forma imediata o quotidiano, que nos fazem saltar da cadeira e ir para a
rua protestar. Só que o prazo de validade e a legitimidade dos protestos da
ponte seriam alargados se fossem inseridos numa contestação mais ampla do
modelo de país que nos está a ser proposto. Que digo eu? Que vai sendo ensa-
iado, aos solavancos, porque proposta definida nem sequer existe.

O Alentejo tem sido simbolicamente construído como o “Terceiro Mun-
do” do país. Se isso já era visível nas anedotas — forma eficaz de culpar as ví-
timas —, mais visível é na opinião consensual de que o Sul é um caso perdido.
O que está a acontecer ao nosso país é basicamente isto: enquanto as áreas
metropolitanas rebentam pelas costuras, criando conflitos esporádicos como
o da ponte, zonas inteiras do país rural são literalmente abandonadas à sua
(má) sorte, criando-se a ideia de que o que lá acontece é fruto do destino — da
desertificação (vista como natural e não causada por razões socioeconómi-
cas) e da indolência (um pecado, uma culpa) dos seus povos.

Em suma, se fosse alentejano, bloqueava a ponte.

10 de Julho de 1994
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O PAÍS DA BOLA

Quem não se interessa muito por futebol — isto é, quem tem a infelicidade
de não partilhar uma emoção que deve ser entusiasmante — tem uma

certa tendência para prestar atenção aos seus “efeitos secundários”. Coisas
de intelectuais, reconheço. Um destes efeitos secundários surge com particu-
lar força durante campeonatos mundiais. O simples facto de equipas de di-
versos países se disputarem nos ecrãs da TV global cria um espaço de
representações muito peculiar.

Como no futebol não imperam necessariamente as leis da economia-
-mundo, graças ao uso do capital físico dos jogadores (que é relativamente in-
dependente das condições de desenvolvimento), surgem distorções das hie-
rarquias a que estamos habituados: os búlgaros vencem os alemães (sorriso
escarninho de contentamento e vingança), os brasileiros podem ser cam-
peões de algo mais nobre do que o assassínio de crianças. Para mais, este ano,
é na boca do lobo, no centro do “império capitalista”, que se disputa o campe-
onato. E não é que os americanos são logo derrotados, além do facto de nem
sequer saberem muito bem o que é o futebol?

Mas o mais curioso parece-me ser a atitude portuguesa perante esta feira
de países. Fazem-se inquéritos a personalidades e a pessoas da rua sobre a
equipa favorita e a resposta automática é “Brasil”. Ouvem-se conversas nos
autocarros, espreita-se por cima de ombros para os cabeçalhos dos jornais des-
portivos, e o apoio à equipa brasileira parece ir de si. O ponto máximo é atingi-
do com um programa diário na SIC, produto da TV Globo (o programa, não
necessariamente a SIC): durante alguns longos minutos, a equipa brasileira é
magicamente transformada na equipa portuguesa. Isto é: estabelece-se um
(con)senso comum de que o Brasil é a escolha lógica dos portugueses. Isto é um
fenómeno bizarro de representações identitárias. Há dias, num café, o empre-
gado dizia, peremptório: “Sobretudo que não ganhe a Espanha!”

Porque acho isto estranho? Por uma razão muito simples: é que duvi-
do seriamente de que o inverso acontecesse, se inversa fosse a situação. Se
Portugal estivesse neste campeonato, a caminho da final, verificar-se-ia no
Brasil a identificação com Portugal? Não quero apostar um mês de salário,
mas apostava uma semana em como não. A ser verdade, a hipótese mais
verosímil para o fenómeno estaria numa forma de projecção identitária fe-
ita por Portugal (mais pequeno e suposta origem do país sul-americano)
no Brasil (visto como espécie de filho que fez tudo o que o pai não conse-
guiu). Nesse caso, as coisas também bateriam certo no sentido contrário: o
esquecimento e o desleixo do filho poderoso perante as origens humildes
da família.

Quando se criam identificações, como esta de Portugal pelo Brasil, tem
de haver desidentificações. Ora, Portugal está na União Europeia. O discurso
oficial, tanto português como da União, é no sentido de realçar uma identida-
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de europeia. Muitos portugueses de carne e osso usam na prática esta identi-
dade para se sobrevalorizarem: basta ver a vaidade mal escondida com que
muita gente, ao chegar à Portela, avança para o portão “Passaportes CEE”,
olhando contristada para os outros. No entanto, quantos portugueses torce-
ram pela Holanda — país comunitário — no jogo contra o Brasil? Quatrocen-
tos e vinte e um? Trinta e sete? Dois?

Acomunidade de língua, os laços históricos, os laços familiares via emi-
gração, são realidades empoladas por Portugal e têm pouca equivalência nos
sentimentos brasileiros por Portugal. São fortemente mobilizadas quando o
lado “carnal” precisa de ser compensado: futebol, destreza física, alegria,
sensualidade, samba e Carnaval. Os laços europeus, apesar de continuarmos
a dizer “vou à Europa”, e de muitos europeus duvidarem da nossa localiza-
ção geográfica, são mobilizados quando se quer prestígio aristocrata, dignifi-
cação civilizacional. A nossa identidade parece uma bola de futebol: ora está
nos pés de uma equipa, ora nos de outra.

17 de Julho de 1994

NOTAS PARA UM CONTO DE NATAL

Cenário: um cruzamento de ruas. Num canto, o Hospital de Santa Maria,
provavelmente o edifício mais lúgubre da Europa. Noutro canto, um bal-

dio (“zona expectante”, na linguagem politicamente correcta da CML), onde
se ergue a nova Bolsa de Lisboa, lado a lado com um minibairro de barracas.
Noutro ainda, um arrabalde sem lei chamado Cidade Universitária, onde vi-
vem lusófonos em barracas entaipadas para não ferir a sensibilidade de futu-
ros doutores desempregados. Por fim, a Avenida das Forças Armadas: já foi
28 de Maio, mas tanto faz, porque continua a cumprir as mesmas funções de
rampa de aceleramento para condutores em crise de meia-idade e de depósi-
to de legumes podres. Um primor.

Personagens: o autor desta crónica, ao volante de um automóvel, cul-
pado ecológico de usá-lo quando podia perfeitamente circular de autocar-
ro ou metro; dois peões: um casal dos seus 50 anos. Acção: o cronista vira à
direita, não muito depressa, pois sabe que 50 metros à frente não só há uma
passadeira como tem de ceder a prioridade aos carros da avenida princi-
pal. Porém, o casal atravessa a rua de rompante, na esquina, sem grande
visibilidade para o cronista, e longe da passadeira. O cronista apita. Da-
quelas buzinadelas rápidas, únicas e suaves, que a semiótica dos apitos
diz significar uma ligeira admoestação, não uma irritação bruta. A senho-
ra vira-se para trás e grita: “Que é que foi??!!” O cronista pára o carro, bai-
xa o vidro e diz: “Não sei se reparou, mas passou fora da passadeira. ”Só
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nesse momento se apercebe de que o senhor estava debilitado. E que tinha
uma profusão de aparelhos médicos na cabeça e no pescoço.

Conflito psicológico: o cronista-automobilista não sabe o que sentir. Por
um lado, sabe que tinha razão na sua reacção inicial. Sobretudo porque é mais
vezes peão que automobilista e conhece a tortura de ser pessoa em Lisboa. Por
isso mesmo, acha que os peões devem dar o exemplo. Por outro lado, sente-se
combalido, pois ninguém gosta de admoestar inválidos. Mas o verdadeiro cerne
da questão estava na forma como a senhora falou. É que a frase “O que é que
foi??!!” havia sido dita de uma maneira assustadora: com voz grossa, revoltada,
dorida. Asenhora imaginara o cronista como um monstro assassino. E isso doía.

Moral da história: o cerne da questão estava na reacção da senhora e no
sentido pouco claro do tom com que falou. Durante os quilómetros que se se-
guiram, o cronista-automobilista ouviu aquele grito. Estava posta de lado a
hipótese de a senhora ser um “personagem popular”, com a resposta franca e
bruta na ponta da língua: roupa, gestualidade e expressividade tinham todos
os sinais de classe média. Também estava posta de lado a hipótese de o cro-
nista ter uma culpa insofismável naquele episódio ou de ter agido malcriada-
mente (juro que a buzinadela foi um suspiro).

Aquela senhora estava em sofrimento. Muito provavelmente por causa
da saúde do senhor que acompanhava. Imaginei os horrores de uma doença.
A injustiça existencial. Todos vivemos num potencial de infelicidade maior
que o de felicidade: doenças, mortes, desgraças, um rol de coisas más cuja ex-
periência não conseguimos traduzir para os outros. Mas a imaginação socio-
lógica levou o cronista a outros voos: a irritação da senhora era, também, a
expressão de mil reveses acumulados na vida quotidiana de Lisboa.

Quantas vezes não fora quase atropelada? Quantos carros não tivera de
escalar para poder caminhar a direito num passeio? Quantas vezes não fora
mal tratada, na rua, nas repartições, no hospital? Quantas injustiças e reveses
não sofrera — ela e o senhor — sem que pudesse queixar-se, reivindicar direi-
tos ou ver as injustiças reparadas? E, por fim, não terá o cenário ajudado? Na-
quele descampado desumano e feio, sem regras e sem estética, que podia ela
dizer senão um “que é que foi?” desesperado e raivoso contra um automobi-
lista que, no segundo seguinte, já teria desaparecido?

Boas festas é o que lhes desejo. Mas sobretudo um Ano Novo feliz.

31 de Dezembro de 1994

OS ZOMBIES

Aressaca dos Natais é o pior que há. Este ano deu-me para o pessimismo e,
vai daí, só vi zombies. Mortos-vivos. Em bom português: almas penadas.
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Nas ruas e lojas, na época do Natal, muitas vezes gastando mais dinheiro do
que podem, estão a ser conduzidos pela publicidade, pela cultura do consu-
mo de massas e por estranhos mecanismos de vergonha e vontade de manter
as aparências. Quando chegam a casa à noite, entram noutro registo: a TV
privilegia, nesta época, as reportagens sobre o mal dos outros — pobres, mi-
seráveis, órfãos, sem-abrigo, num festival de promoção da pena e do dó. Ou
discursos de Papa e bispos, tentando lembrá-los que o Natal não é dinheiro e
Pai Natal, mas família e Menino Jesus.

É, pois, uma época esquizofrénica, em que Portugal se apresenta no seu
pior. Isto é, justamente no período ritual do ciclo anual em que os ideais de
permanência e continuidade dos laços sociais são celebrados, as pessoas são
confrontadas ou com as maiores rupturas sociais ou com o consumismo —
tudo menos permanência. O período das festas é a encenação do hiato em
que Portugal se encontra.

Que hiato é esse? É o de uma sociedade que está a produzir vazios como
se de um buraco negro se tratasse. Um sintoma disso é o excesso com que nos
últimos anos se “regressa à tradição”. Isto vê-se nas peças televisivas, nos do-
cumentários, nas recuperações de tradições aqui e ali. É uma tentativa deses-
perada de regressar ao que já não existe, ou não tem condições objectivas
para tornar a existir. Por outro lado, as pessoas são puxadas pela dinâmica do
consumo de massas, do conforto e da afluência, num país onde não têm con-
dições objectivas para viver à altura das expectativas. A situação portuguesa
resume-se assim: já não há a alternativa da “tradição”, mas tão-pouco há o ca-
pital suficiente para a sociedade de consumo.

O mesmo se pode dizer de aspectos sociais e culturais. A maioria dos
portugueses cortou as ligações com formas tradicionais de incorporação so-
cial, solidariedade e apoio. Pelo simples facto de que a sociedade rural aca-
bou e as suas relações não são facilmente transponíveis para a cidade. Por
outro lado, não se deu uma verdadeira incorporação na vida da pólis, não se
aprendeu a cidadania e, sobretudo, não se tem condições para exercê-la. No
entanto, não somos meras vítimas de processos exteriores a nós. Um pouco
por todo o lado há gente a inventar novas formas de viver e novas identida-
des. Se os subúrbios, por exemplo, são cenários do hiato e do vazio, é no en-
tanto neles que se vêem surgir novas religiões, estilos musicais, formas de
associação juvenil. Mas hoje não quero ver o lado luminoso das coisas. Tacte-
emos no escuro.

Assim, quem pode negar a fraca espiritualidade, a reduzida criativi-
dade e o ostracismo que seitas, bandas e bandos demonstram? São tentati-
vas de sair do vazio, de regressar ao mundo dos vivos, mas serão eficazes?
Diz-se que são formas de reagir à “anomia”, ao vazio dos laços. Diz-se, por
exemplo, que assim as pessoas escapam ao “problema da droga”. Só que
este não se limita — ao contrário do que nos querem fazer crer — a jovens,
marginais e frequentadores do Casal Ventoso. Há toda uma população que
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se enfrasca em antidepressivos, vive em hipocondria constante, ou se
“zombifica” com a TV.

Convenhamos: a continuar assim, isto vai ficar um sítio muito pouco in-
teressante, aqui e ali sacudido por pessoas com coragem para lutar (vidrei-
ros, mineiros, estudantes, etc.), mas cujas lutas pertencem à lógica de um
mundo que já acabou. Quando estivermos todos finalmente mal-educados,
analfabetos funcionais, sem sentido de humor, abstinentes nas eleições,
quando todas as empresas e quintas tiverem fechado e quando um partido
evangélico estiver no Parlamento, então talvez seja boa ideia chegar a uma
conclusão realista: a experiência durou 800 anos mas não resultou. Paciência:
vamos para outra.

8 de Janeiro de 1995

A BODA REAL

Quem tenha regressado ao país recentemente, fica estupefacto com os
zunzuns de rua, as revistas de fait-divers, as conversas de autocarro, as

cartas dos leitores aos jornais — em suma, com a “boca do povo”. É que tudo
fala do casamento “real”. As tentativas de explicação para este tipo de fenó-
meno começam sempre por referir o fascínio que as massas supostamente
sentiriam para com tudo o que representasse fausto, pompa e circunstância.
Se o jet set já é suposto exercer este tipo de atracção, a realeza seria a epítome
desse teatro das aparências. É a teoria do conto de fadas.

Esta teoria está, comcerteza, correcta. Mas não haverá mais? Há, pelo
menos, um elemento neste acontecimento que, de tão evidente, passa des-
percebido — é que se trata de um casamento. Na nossa época, as relações
afectivas e eróticas (chamemos-lhes amorosas) tendem a estabelecer-se com
base no ideário da pureza da relação — esta sustentar-se-ia na veracidade dos
sentimentos mútuos, desprezando o interesse, o arranjo ou a obrigação soci-
al. E duraria apenas enquanto os sentimentos prevalecessem ou na medida
em que o casal construísse novos sentidos para a relação. Igualmente, o ob-
jectivo da reprodução tende a deixar de ser central como consequência, pro-
pósito ou mesmo vontade.

A relação amorosa tende a deixar de ser vista como sacramento religio-
so ou forma de contrato civil. Tende mesmo a deixar de ser baseada no casa-
mento ou a precisar dele. O contrato passaria a ser cada vez mais metafórico,
“contrato” amoroso, e as cláusulas orientadoras as do novo ideário amoroso
— fidelidade, individualidade, partilha, satisfação sexual.

Porém, não só largas camadas da população não embarcaram neste
novo “barco do amor”, mantendo-se apegadas a valores que alguns conside-
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ram menos “modernos”. Há também quem recupere o casamento, agora
como ritualização da união, festa para os amigos, momento para recordar. Os
próprios valores novos não são muito mais do que elaborações poéticas de
prescrições antigas: a fidelidade da monogamia obrigatória, a divisão do tra-
balho, o serviço sexual. Acontece, no entanto, que essa inovação de sentido é
importante e é, no fundo, tudo. Assim se transformam as coisas, mais por
transmutação do que por ruptura. Como todas as transformações, é custosa,
precisando de negociação, elaboração de sentido, consulta a “especialistas”,
debate público ou íntimo — em suma, criação de uma nova cultura.

Este é um cenário frágil e aflitivo para muita gente em muitos momen-
tos das suas relações. A atracção pela tradição, cuja estabilidade é quase sem-
pre mais fantasiada do que baseada nos factos, surge muitas vezes como um
aliciante. Daí que um casamento real possa surgir como um exemplo mais
exemplar que os outros. Todo ele é público e nacional. Nele, sacramento e
contrato cumprem-se na totalidade. Para mais, é apresentado como tendo o
sal do romance, de um casamento desejado por ambas as partes.

Que o “rei” e a “rainha” sejam os protagonistas é fundamental. São ar-
quétipos do passado, construídos como representantes de uma essência pe-
rene, fora do tempo. No imaginário colectivo, os reis continuam a ser de
inspiração divina e figuras sagradas de exemplaridade — nomeadamente
para a família, aqui entendida como um sustentáculo da organização política
e moral da sociedade. Mesmo numa república, eles são de facto reis, mesmo
não o sendo de jure. São figuras de ficção… reais. Não é precisa uma constitui-
ção: a TV vai prová-lo.

Nunca as repúblicas conseguiram substituir a função simbólica e ritual
destes personagens. Nem eram supostas fazê-lo, dada a natureza igualitária
e democratizadora do republicanismo (mesmo que a realidade sempre tenha
estado longe desta aspiração). Por muito tempo ainda, as repúblicas não con-
seguirão inventar “teatros do Estado” tão mobilizadores como os das monar-
quias. Talvez o consigam ao nível da organização política, do nacionalismo,
da guerra. Mas não ao nível das histórias de alcova. E estas, como as telenove-
las face aos noticiários, calam mais fundo.

7 de Maio de 1995

PARA PORTUGUÊS VIVER

Oinquérito de rua aos turistas feito pelo Público é um surpreendente docu-
mento sobre o nosso país. Não tendo a representatividade de algo feito

com critérios científicos, o seu carácter aleatório confere-lhe uma força inusi-
tada — a do testemunho vivo. Ora o entrevistado é um mecânico sueco, ora
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uma médica alemã, ora uma professora italiana. Apesar da diversidade, qua-
se todos referem as mesmas coisas sobre Portugal. As boas incluem o clima, o
baixo preço dos restaurantes e a paisagem, natural ou histórica. No top das
coisas más, quase sempre a sujidade e o trânsito.

Deixemos de lado as coisas boas. Não por derrotismo, mas apenas por-
que não são obra nossa: o clima fê-lo a natureza, os preços baixos reflectem a
pobreza, a paisagem fizeram-na os nossos antepassados. Levemos muito a
sério as más. Não por causa da campanha turística dos “braços abertos”, ou
pela velha mania de agradar ao estrangeiro enquanto se pisa o pé ao compa-
triota. Não queremos um país para inglês ver, mas um país para português
viver.

Estes olhares, recolhidos ao acaso, revelam imenso sobre o estado das
nossas coisas. Estes virgens e acidentais turistas são um pouco como os via-
jantes dos séculos passados: vindos de países onde, na época, também proli-
feravam o lixo e a barulheira, espantavam-se mesmo assim com a nojeira e a
incivilidade que por cá encontravam. Etnocentrismo à parte, creio que acer-
tavam em cheio.

Porque sujamos tanto os nossos espaços e tornamos caótico o nosso
trânsito? Aresposta do costume diz que somos assim porque somos “latinos”
(ainda ninguém explicou o que isto quer dizer). Ponto final. Se um aluno me
respondesse assim, chumbava. Acultura não é nenhuma essência ou herança
genética. Um português tanto pode ser porco e Fangio suicida, como limpo e
cuidadoso com a vida. Os traços culturais vão-se definindo e redefinindo en-
tre constrangimentos, resistências do hábito e vontade prospectiva — políti-
ca — de mudar.

Todos conhecemos as rábulas sobre como os portugueses mantêm as
casas limpas e arrumadas enquanto fazem das ruas lixeiras. Ou como se en-
canitam quando se lhes bate no carro (esse símbolo de riqueza entre pobres),
mas pondo eles próprios em risco a vida de dezenas de pessoas quando na es-
trada. Comum a estas duas oposições está a separação esquizóide entre o in-
dividual e o público, o caseiro e o social.

Nunca em Portugal se conseguiu construir uma comunidade com um
Estado que, de facto, representasse os cidadãos. Para o português vulgar, o
Estado é um usurpador, a colectividade uma ficção. Para o Estado português,
o cidadão é um infractor e um subversivo potencial. Quem diz o Estado diz as
empresas, as escolas e os locais públicos. O único porto seguro de ética, afecto
e solidariedade é suposto ser a família, a relação pessoal ou, em último caso,
os eus, clandestinos e cabisbaixos.

É claro que não se podem mudar os maus hábitos sem que mudem as
condições estruturais: as câmaras que não têm dinheiro para a limpeza, o
Estado e as empresas como primeiros responsáveis dos baldios e lixeiras, a
ausência de transportes públicos alternativos, ou as cartas de condução obti-
das pelo suborno. Certo. Acontece apenas que até isto não muda por causa do
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dito divórcio entre o privado e o público, o individual e o colectivo. Para mu-
dar, era preciso participar.

Cidadania e civilidade implicam uma relação entre os dois pólos: uma
relação que pode resultar em tanto maior auto-estima quanto mais os princí-
pios aplicados no privado se apliquem também no público. E, curiosamente,
vice-versa: a família e o privado não são nenhuns paraísos de democracia,
igualdade e direitos. Desconfio mesmo de que o fulano que guia como um
louco, enquanto deita lixo pela janela do carro, se está a vingar de uma vida
de controlo, vigilância, intromissão e castração.

O meu agradecimento aos turistas um pouco tolos que responderam ao
inquérito. A sua ingenuidade permitiu-lhes dizer que o rei ia nu. Permitiu-
-nos perceber quanto o quotidiano assenta neste velho problema políti-
co-cultural da nossa história: não existimos como comunidade. Bom Verão,
se possível.

30 de Julho de 1995

INDIFERENÇA

Com as eleições do domingo passado, enterrou-se um período e iniciou-se
uma incógnita. Enterrado foi o cavaco-soarismo que tem vindo a condu-

zir os negócios nacionais na década pós-revolucionária. Em teoria isto pode
abrir espaço para o surgimento de uma nova classe política e para o cresci-
mento da cidadania e da democracia. Em teoria, é claro. É provável que só no
fim da legislatura se comece a vislumbrar o novo estado das coisas e este de-
penderá muito dos efeitos de uma variável que não dominamos — o cumpri-
mento de Maastricht. Pela parte que me toca, é desejável nos próximos meses
uma atitude que tem o seu quê de ambíguo: por um lado, vigiar atentamente
o Governo PS, detectando a tempo sinais de cavaquização “de esquerda”; e
dar a Guterres o benefício da dúvida. Será que o PS vai conseguir transformar
o Estado e exercer o mandato dos cidadãos? Temos em Portugal uma série de
entraves históricos e socioculturais, que devem ser o horror de um político
progressista. Só uma aposta política no sentido da cidadania e da potencia-
ção das pessoas poderá começar a inverter a situação. É desses entraves que
gostaria de falar nos próximos tempos.

No seu livro The Social Production of Indifference,* o antropólogo Michael
Herzfeld defende uma tese que reproduzo parcialmente da contracapa: “As
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sociedades ‘modernas’ reguladas pela burocracia não são mais ‘racionais’ ou
menos ‘simbólicas’ do que as sociedades tradicionalmente estudadas pelos
antropólogos (…) as práticas burocráticas dependem em muito dos símbolos
e da linguagem das fronteiras morais entre os que estão por dentro e os que
estão de fora (…) as sociedades orgulhosas das suas tradições de hospitalida-
de podem, paradoxalmente, produzir ao nível oficial a mais premeditada in-
diferença”. Ele está a falar da Grécia, mas…

A minha experiência de cidadão da República Portuguesa ensinou-me
que a primeira característica da indiferença burocrática e de quem exerce um
pouco de poder sobre os outros é a desresponsabilização. Tudo o que de hor-
rível se faz ao cidadão é porque está na lei ou porque “são ordens”. Isto impli-
ca uma segunda característica: a senhora que, por detrás do balcão, se está
nas tintas para nós está-se também nas tintas para o que está a fazer. Isto é,
não “acredita” no que faz. Em terceiro lugar, dum lado e doutro do balcão (o
lado de dentro não é só o funcionário, é também, em última instância, o mi-
nistro) vive-se um estranho consenso: o de que uma coisa é a vida de cada um
e a vida de todos os dias, outra coisa é o Estado (que não é entendido como
emanação do colectivo, mas como uma empresa usurpada por accionistas
desonestos). Não há permeabilidade entre um mundo e o outro. Não é só a
funcionária que é capaz de ser cruel e destruidora perante um “utente”, mas
que sai às quatro da tarde para visitar um parente doente no hospital, le-
var-lhe comida e dormir ao seu lado. É, a um nível mais abrangente, a sensa-
ção de que a acção cívica (que se resume, na nossa democracia de bê-á-bá, ao
voto) não muda nada de substancial na máquina do Estado.

Este estado de coisas tem várias consequências: procurar enganar o
Estado constantemente, já que ele não emana de nós; não acreditar na capaci-
dade das instituições para resolverem os nossos problemas, procurando-se
então alternativas (do clientelismo até à “justiça popular”); julgar os políticos
como “todos iguais”, com base na sua incapacidade de alterarem a máquina;
exigir das instituições que façam o que não podem fazer e devíamos ser nós a
fazer; fazer do queixume sem consequências a forma eleita de protesto quan-
do não há instâncias eficazes de recepção de reclamações. Nada disto é peca-
do moral dos cidadãos: é aquilo a que eles ficaram reduzidos.

Quanto maior, menos personalizado e menos controlado o monstro,
mais se espera dele e menos se exercita a autonomia. Por isso esta burocracia
total combina bem com a ideia de um deus omnipotente e omnipresente.
Com a de latifundiário. Com a de patrão e patrono. Com a de pai tirano. Sím-
bolos culturais, pois então. Esperemos que o novo Governo não tenha a tara
de preservar este “património cultural”.

8 de Outubro de 1995
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IRRACIONALIDADE

Muitos de nós assustamo-nos com as preferências televisivas das crian-
ças: dos concursos aos programas de entretenimento, passando pela

publicidade, os miúdos preferem o telelixo. Partindo do princípio de que a
TV não é feita só para crianças, o sucesso destes programas faz-nos suspeitar
seriamente do nível intelectual dos espectadores. Dos cidadãos.

Isto não é snobismo. É a constatação dos baixos níveis de instrução e
cultura. Em Portugal isto reforça a tendência já antiga para a irracionalidade.
Esta é cada vez mais aceite, por via de um pós-modernismo mal digerido que
instala o vale tudo. O postulado apregoado resume-se assim: o racionalismo
é uma forma limitada e ultrapassada de ver o mundo, deve ceder o lugar ao
relativismo, às emoções, à inconstância, à imprevisibilidade, etc. Confuso?
Claro que sim. Confunde-se nesta atitude racionalismo com razão e raciona-
lidade, e toma-se a imaginação e a emoção por sinónimos de irracionalidade.
Nada mais errado. O racionalismo é um exagero dogmático; a razão é um va-
lor a defender. A imaginação é um bem a cultivar; o irracionalismo é o cami-
nho da estupidez e da intolerância.

O racionalismo está para a razão e a racionalidade como o estalinismo
para os ideais socialistas. Vê racionalidades diferentes como irracionais (por
exemplo, o sentimento religioso). Mas, por sua vez, a afirmação mais irritante
dos “pós-modernos” é a de que o telelixo — por exemplo — possa ser também
e apenas uma outra forma de expressão cultural, tão válida como outras. O dis-
parate é imenso: o telelixo (assim como a publicidade) não é um recurso de que
as pessoas disponham para entender o mundo e agir sobre as suas vidas, ao
contrário de uma religião, de um hábito ou de sentimentos. Temos de deitar
fora o exagero racionalista; mas não o podemos substituir pelo relativismo
desbragado, pois este pode tornar-se no melhor aliado do irracionalismo.

O irracionalismo — nascido da reacção à arrogância racionalista — é a
recusa em compreender como “as coisas funcionam”, logo, a negação de que
é possível transformá-las. Produz, nas suas “teorias”, asneiras pueris, basea-
das na recusa do pensamento crítico. Só encontra como refúgio ou a “essên-
cia” e a “tradição”, ou o derrotismo. Basta ver os exemplos de que Portugal
está cheio: o sebastianismo, o integralismo lusitano e o saudosismo, ou tonti-
ces complacentes sobre a “genuinidade”, o “povo”, a “nação”. Ou ainda có-
digos jurássicos como o marialvismo.

Os cientistas e pessoas da cultura fizeram, sem dúvida, asneira grossa
quando procuraram impor “verdades” e orientar as escolhas dos outros, de-
finindo o que é mau e bom e guardando a sua autoridade e conhecimentos
nas redomas de vidro. Esta é uma prática a deitar fora. Mas não para ser subs-
tituída pelo pastiche pós-moderno. A única alternativa é garantir a todas as
pessoas a igualdade de oportunidades no ensino e no acesso à cultura, para
que elas possam fazer as suas escolhas e serem críticas.
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Durante anos vivemos num regime autoritário feito contra a inteli-
gência. À sua sombra puderam florescer tendências antigas e antimoder-
nas, fascinadas com a nação e o chefe, desprezando os cidadãos e o contrato
democrático. Tivemos ou pensadores irritantemente racionalistas, que iam
buscar as últimas sebentas ao Sud-Express, ou reaccionários fechados na sua
lata de sardinhas, tentando convencer-nos de que as suas ideias de Ancien
Régime mais não eram do que poesia. Não nos deixemos cair agora no hi-
per-relativismo. Com ele, e com a falta de cultura, só triunfará a “racionali-
dade” económica do consumo, da publicidade e do telelixo. Farão de nós
crianças ansiosas e alienadas. Como antigamente, quando “crianças” e
“povo” eram termos que se equivaliam estranhamente.

P.S.: O benefício da dúvida dado ao PS ficou já abalado com a formação do
Governo. Não por ter sido formado “na rua” (isso é um fantasma conserva-
dor), mas por termos ficado com a impressão de que afinal Guterres não tinha
nada planeado. Já nos felicitávamos com o boato de que Mariano Gago ia
para a Educação. Afinal não vai e o ensino superior fica no megaministério.
Pergunta racional: sabendo que Guterres admira Roberto Carneiro e que este
foi o responsável pelo boom das universidades privadas, a desatenção dada
ao ensino superior (ao não separar ministérios) levará à liberalização total
deste?

15 de Outubro de 1995

TRÊS HOMENS NUM BOTE

Oepisódio do porteiro do hospital de Faro é exemplar de mais para ser es-
quecido no pega e larga das notícias dos media. Três intervenientes: um

primeiro-ministro, um porteiro-segurança e a administração do hospital. E
três lógicas, aparentemente desconexas entre si, mas que se alimentam mutu-
amente: a arrogância do poder, o zelo burocrático e o melindre administrati-
vo. É justo pôr tudo e todos no mesmo saco? Até certo ponto sim. No bote da
cultura do poder a confusão é tal que só se pode esperar o naufrágio.

O primeiro-ministro — para mais visitando o hospital na sua qualidade
de “cidadão” — usou a sua imagem pública como passaporte para a excepci-
onalidade. Partiu do princípio de que o porteiro o reconheceria. E usou a sua
autoridade para fazer valer um privilégio. Como não era hora de visitas no
hospital e não trazia consigo identificação que não a sua cara, já não estava a
apresentar-se como cidadão. Foi abuso de poder. O porteiro podia ter segui-
do a lógica tradicional e ter deixado entrar a “excelência”. Em vez disso, usou
o excesso de zelo, cumprindo a regra ao pormenor. Não se tratou de um acto
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de bravura e cidadania, de defesa da igualdade, mas sim de aplicação até às
últimas consequências de uma regra absurda que diz que as pessoas não
existem a não ser que tenham um documento. O absurdo foi tanto maior
quanto se tratava do mediático primeiro-ministro e timoneiro. Foi o pequeno
abuso de poder. Quanto à administração hospitalar, fez aquilo que o porteiro
mais temia e que o tinha levado a ser hiperzeloso: pô-lo na rua. Não por não
ter cumprido as regras, mas por as ter cumprido de mais e em relação à pes-
soa errada. Foi o pior abuso de poder.

Asituação é absurda. Quem faz o papel de mexilhão é, evidentemente,
o porteiro — a recibo verde, emprego instável e sem cunhas que o protejam.
Quem se portou pior foram, sem dúvida, Cavaco Silva e a administração.
Mas os três foram prisioneiros de um regime kafkiano. Neste, as pessoas
não existem. Tão-pouco as situações e contextos específicos. Só existem “or-
dens”. Para cumprir cegamente ou para contorcer consoante o poder de
quem nos aparece pela frente, mas nunca porque são justas e compreensíve-
is. Quem não vê aqui uma extraordinária semelhança com as contradições
perversas do processo educativo em muitas famílias e escolas?

Estes três personagens (aceitemos, para bem do argumento, que a ad-
ministração do hospital é “alguém”), com os seus estatutos e percursos socia-
is distintos, têm os seus equivalentes na vida de todos os dias, em relações
perversas entre cidadãos, sociedade e lei. A má-criação de que são acusados
(e bem) os “populares” que cospem na rua e jogam lixo no chão a dois metros
de um caixote não é em nada diferente da arrogância poluidora com que os
endinheirados entram com os jipes nas praias. Uns afirmam a sua individua-
lidade com uma postura, um gesto e um produto do corpo; os outros com a
ostentação de um bem caro. Mas ambos sujam, incomodam e vão contra a lei.
E ambos arranjam justificativas: os primeiros dizem que é tradicional e sau-
dável; os segundos, que não causam grandes danos porque são poucos, e di-
zem que os protestos são provocados pela inveja.

Os casos mais flagrantes de abuso de poder são, é claro, aqueles em
que o privilégio da detenção os meios de violência é usado não para prote-
ger mas para impor valores que não são referendados pela comunidade e
atentam contra direitos. É o caso da violência policial. Em segundo lugar,
quer o desemprego, quer a fragilidade do emprego, dão azo a abuso de po-
der por parte dos empregadores. É o caso dos despedimentos sem justa cau-
sa, sendo aqui paradigmático o exemplo da atitude da administração do
hospital de Faro. Com exemplos destes não admira que quando chegamos
ao homem da rua o abuso de poder assuma uma de duas vertentes. Aprime-
ira é o poderzinho de base “tradicional”, que vai desde a violência de mui-
tos homens sobre as mulheres e de muitos adultos sobre as crianças, até à lei
da selva dos condutores de automóveis. A segunda é a manipulação da bu-
rocracia através do compadrio ou o excesso de zelo na aplicação de regras
cuja lógica nem sequer se compreende.
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Vamos conseguir modificar esta cultura? Não sei. Mas sei que ela só
pode começar a ser alterada quando se fizer a limpeza das situações que per-
mitem a sua reprodução. No caso vertente, o emprego precário, as adminis-
trações nomeadas politicamente e os primeiros-ministros (ainda por cima
candidatos a presidente, imagine-se!) que se julgam inimputáveis.

P.S.: Esta crónica deve imenso a um brainstorming telefónico com o meu ami-
go Rui Zink. Ele é, pois, seu co-autor.

22 de Outubro de 1995

“DEIXEM-ME EM PAZ!”

Uma das formas mais comuns de “explicar” os defeitos e virtudes dos paí-
ses é definir o carácter dos seus povos. Justapõe-se, assim, povos a países

(duas “coisas” de naturezas diferentes) e reforça-se a ideia de “povo” e de
que este tem um “carácter”. É um absurdo lógico falar de um colectivo como
se de uma pessoa se tratasse, com temperamento e personalidade. Mesmo
que isto fosse aceitável, ainda teríamos de saber o que se entende por povo.
Este é um saco vazio onde cabe tudo, consoante épocas e inclinações ideoló-
gicas.

Mas estes termos são também usados pelos cientistas sociais (e não só
pelo homem da rua e pelos políticos), como conceitos que dão jeito à falta de
melhor. As alternativas inventadas deram sempre no mesmo. Será legítimo,
então, procurar nos portugueses traços comuns que enunciem os nossos blo-
queios e potencialidades colectivos? Uma colega minha americana, com tra-
balho de campo feito cá, um dia classificou jocosamente os portugueses
como “anarco-individualistas”. Isto só faz sentido se for entendido como um
dos termos de uma comparação (com espanhóis, americanos, etc.), em que
nós teríamos mais tendência a ser assim do que os não-sei-quantos, com mais
tendência a serem assado — nas suas produções culturais, instituições e com-
portamento no quotidiano. A expressão “anarco-individualismo” dá que
pensar. Cada um dos termos tem significados diferentes. Anárquico pode
querer dizer um programa político específico, ou confusão e ausência de re-
gras. Individualismo pode querer dizer um valor político-cultural que apon-
ta no sentido da cidadania. Como pode querer dizer um handicap social (a
ideia do consumidor alienado) ou indiciar um tipo de egoísmo.

O individualismo português não teria nada a ver com a noção moderna
do indivíduo-cidadão, conhecedor de direitos e deveres, mas avesso ao con-
trolo social de familiares, vizinhos e Estado. É claro que tal coisa não existe
em lado algum, mas é o ideal social nalguns países. Por cá, temos mais a pros-
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secução dos interesses próprios como reacção ao — e apesar do — sufoco de
vizinhos, famílias e Estado. Por isso não é feito de luta por direitos ou afirma-
ção identitária, mas sim de arremedos de queixume, cólera ou má-criação. Os
exemplos são muitos: estacionar carros nos passeios, envenenar o cão do vi-
zinho, escrever uma carta anónima ou estar sempre pronto a dar um soco. O
resultado social disto aproxima-se muito da “anarquia” aqui referida.

Onde entram então os tão apregoados sentido de família, hospitalida-
de, amizade, ou espírito cooperativo? Correndo o risco de parecer cínico, di-
ria que apenas no imaginário: a ideia que ainda arrastamos de sermos um
país de camponeses comunitários e sempre prontos a oferecer ao estranho
uma alheira e um copo de água-pé. Acontece porém que o grosso desse mun-
do ou se deslocou para as cidades ou entrou na aldeia global. Nestas não foi
encontrar a cidadania, mas sim o caos e a desintegração. O espírito de comu-
nidade aldeão era a contrapartida de um forte controlo sobre a liberdade e
criatividade individuais; e era condição necessária para manter as coisas em
funcionamento. Era aldeão. E não era uma utopia social.

O espírito de entreajuda familiar — óptimo nalguns casos — pode ter o
seu reverso na criação de dependências; e não implica um espírito de comu-
nidade ou de responsabilidade social. Assim como as boas intenções de fun-
do católico não se manifestam tanto no voluntariado (comum noutros países,
se bem que com alguma hipocrisia e como solução para o desenraízamento),
ficando-se pela confissão ou pelas manifestações colectivas de fé. Todavia,
nos últimos tempos têm surgido mais associações e movimentos, resultado
de uma lenta aprendizagem. Mal ou bem, vai-se percebendo que um outro
individualismo — sem ter de ser um projecto de “americanização” — poderá
ser a associação, temporária e focada, de interesses comuns; que a família
pode ser um lugar de afectividade mas não um gulag social; que a saudade da
aldeia é mais fantasma do que programa; e que o fim da anarquia vai de mãos
dadas com o respeito individual. É necessário inventar um futuro, despre-
zando os que dizem que a história acabou.

O grito de guerra português (do cidadão e do Estado…) é “deixem-me
em paz!”. Uma expressão curiosa, pois parece querer dizer que a participa-
ção social é necessariamente uma guerra. Será?

29 de Outubro de 1995

O POVO QUE ODIAVA ÁRVORES

Na sua última crónica, António Barreto queixava-se, e bem, de que os por-
tugueses não gostam de árvores. Aproveito o facto de ele legitimar este

tópico como digno de abordagem para escrever sobre esta espinha que tam-
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bém me atravessa a garganta há muito tempo. Começo com uma história ba-
seada na minha experiência pessoal. Infelizmente, sem qualquer receio de
estar a generalizar.

Imagine o leitor que passa parte do seu tempo numa casa de campo,
numa quinta com árvores que já lá estão há dezenas de anos. Aquinta é o últi-
mo reduto na zona de qualquer coisa de campestre. Está completamente ro-
deada de habitações clandestinas. Mesmo as que tecnicamente não o são
cresceram ali a eito, como é típico no concelho de Sintra — um dos maiores
descalabros de planeamento no país independentemente de quem presida ao
município. Nos últimos tempos, os habitantes da quinta tiveram conflitos
com dois vizinhos. Ambos os conflitos foram motivados pelo ódio destes às
árvores.

O primeiro queixava-se de que algumas árvores da quinta lhe “tapa-
vam a vista”. Adita vista é sobre a quinta e a casa do vizinho foi ali construída
ilegalmente: quer isto dizer que se arrogou o direito de contemplar uma vis-
ta, mas quer ser ele a decidir em que é que esta consiste. O conflito chegou a
ganhar foros de alguma violência, mas os habitantes da quinta lá acabaram
por desbastar alguns arbustos, numa tentativa de acabar com negociações ir-
racionais, feitas aos berros e repletas de ameaças. Não se brinca com o poten-
cial pirómano de alguns vizinhos.

O segundo conflito começou com uma queixa de uma vizinha: dizia ela
que uma árvore da quinta, paredes meias com o seu muro, lhe sujava a entra-
da da garagem. Foi-lhe dito que tinha todo o direito de cortar as ramadas que
entrassem sobre a sua propriedade, mas que a árvore, obviamente, era invio-
lável. Um belo dia a árvore apareceu cortada rente. Não só alguém tinha en-
trado ilegalmente na propriedade, como tinha destruído um dos seus bens,
ainda por cima uma árvore.

Os argumentos de ambos os vizinhos são curiosos: para um, tratava-se
de tornar o espaço em torno da sua casa o mais asséptico possível. Numa con-
versa a propósito de outro assunto, relacionado com uma qualquer travessu-
ra das suas filhas, foi proclamado a altos berros que as filhas eram “meninas
de apartamento”. Deduz-se que o facto de viverem no campo seja uma con-
denação e uma perda de estatuto. No caso da segunda vizinha, ela afirmou
que tudo o que desejava era viver num apartamento, que o campo era muito
bonito mas dava muito trabalho manter as coisas “limpas”.

Não custa muito perceber que se está, neste caso e em tantos outros,
perante pessoas que sentem um enorme mal-estar por viverem no campo.
Na sua maioria, são pessoas que nasceram nele, bem longe de Lisboa, e que
acarinharam sonhos de vida na grande cidade. E sonhos de aburguesamen-
to, repletos de desodorizantes ambientais, matérias plásticas e reuniões de
condóminos. Tendo-lhes sido impossível encontrar residência na urbe, fo-
ram atiradas para os subúrbios. Estes foram penetrando cada vez mais o
campo à volta de Lisboa. E estas pessoas ficaram reduzidas à hipótese de
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construir uma casa aí. Vingaram-se domesticando a arquitectura, o espaço
e a paisagem no sentido de a tornarem o mais possível semelhante à cidade.
Neste processo quem paga são as árvores.

Se esta história for, como eu suspeito, mais generalizável do que parti-
cular, como é que vai ser o ambiente deste país daqui a uns anos? É legítimo
depositar algumas esperanças em duas vertentes: a primeira é a da educação
dos mais novos; a segunda é a da legislação e da intervenção das autoridades.
Já é do meu tempo a celebração nas escolas do Dia da Árvore. Suponho que
esta tradição continua e que foi entretanto introduzida a figura da educação
ambiental. Mas que podem estas crianças fazer contra o ódio vegetal dos seus
pais? Do lado do planeamento, fala-se da “floresta portuguesa”, do seu valor
e da necessidade da sua protecção. Acontece que a floresta portuguesa não é
floresta: é eucaliptal ou pinhal, é mais uma plantação, uma monocultura de
uma matéria-prima para uma indústria poluente. Não é uma floresta.

Nada de especialmente entusiástico surgiu do novo Governo em ter-
mos de ambiente. Asolidariedade de que este fala devia ter uma componente
ambiental de base: a solidariedade é também com a natureza e o ambiente,
com o campo e a paisagem. Foi nomeado para o Governo um homem que,
como autarca, fez as maiores barbaridades urbanísticas e paisagísticas no seu
município. Terão chegado ao Governo as pessoas que cortam as árvores que
restam porque “sujam” os seus pátios ladrilhados? No futuro seremos co-
nhecidos como o povo que descobriu meio mundo? Não: seremos conheci-
dos como o povo que odiava árvores.

19 de Novembro de 1995

ESTRATÉGIAS DE ATAQUE

Todos nós vivemos na ilusão de que as nossas relações se baseiam em for-
mas de comunicação límpidas e directas. Isto aplica-se na família, no tra-

balho, nos grupos de amigos ou de interesses comuns. Julgamos que nos
regemos por formas contratuais. Julgamos que a linguagem que usamos é
objectiva e que às palavras usadas corresponde um só sentido. E que esse
sentido é o mesmo para nós e para os nossos interlocutores. Sobretudo,
quando apelamos à “frontalidade” e à “honestidade”, estamos a querer di-
zer que o ataque e o contra-ataque devem ser frontais. Infelizmente, quase
nunca o são.

São mil e uma as estratégias de ataque dissimulado ou não declarado. A
mais flagrante é a carta anónima. Como cronista de um jornal, já recebi uma
boa meia dúzia delas. São invariavelmente azedas e malcriadas no conteúdo.
À “frontalidade” (ou brutalidade) das opiniões expressas, apõe-se a ausência
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de assinatura. A carta anónima é um tipo sofisticado de cobardia: dá trabalho
escrever, dá gozo exprimir as opiniões, mas nunca o anónimo poderá ter a sa-
tisfação de saber como reagiu o endereçado. É bem feito.

Mais comuns no dia-a-dia, são as seguintes formas:

a) a insinuação: consiste em lançar uma suspeita moral sobre alguém sem
que seja evidente que se está a fazer isso mesmo. Exemplo: o leitor falta
ao emprego durante uma semana, um colega seu dirige-se-lhe e desa-
bafa consigo sobre as pessoas que se baldam irresponsavelmente. Aí, o
leitor pergunta: “Está-se a referir a mim?” O outro responde: “Meu
Deus, claro que não”;

b) a ameaça velada: consiste em lançar hipóteses de castigos para hipotéti-
cos comportamentos de hipotéticas pessoas. Exemplo: o mesmo que no
caso anterior, mas com o seguinte post scriptum — “mais tarde ou mais
cedo essas pessoas sujeitam-se a um processo, está claro”. Perante isto o
leitor só pode concordar — já que o outro se está a referir à “lei” — e fica
desarmado na sua defesa;

c) o boato e a coscuvilhice: consiste em enviar uma mensagem a x por in-
termédio da difusão dessa mensagem por todos excepto x, na certeza
porém de que ela chegará a x. Infelizmente, suspeito de que o leitor co-
nhece exemplos da sua própria experiência. O boato nunca pode ser
desmentido em público, pois isso seria reconhecer que se havia “enfia-
do a carapuça”;

d) a “boca”: é uma variação mais jocosa e festivaleira da insinuação. É feita
de preferência na presença do visado, só que o texto é tão barroco que
nunca se pode acusar o autor da “boca” de a ter dirigido de facto a quem
foi alvo dela;

e) o silêncio que vale por mil palavras: acontece em situações onde, por
exemplo, a recusa em demonstrar solidariedade com alguém que está
ser atacado se faz com a desculpa de que não se está “no domínio de
toda a informação necessária”. Pode gerar mais danos do que um ata-
que frontal e directo;

f) o olhar que mata: é uma variação gestual do silêncio que vale por mil
palavras. Também aqui se foge ao uso da palavra, ao compromisso da
expressão de opinião. O olhar diz tudo, mas quem o emite nunca pode-
rá ser acusado de ter querido dizer o que o seu olhar “disse”;

g) a vingança serve-se fria: é o resultado, em última instância, dos proces-
sos desencadeados pelas alíneas anteriores. Aquele que se calou, que
insinuou ou coscuvilhou e que nunca foi responsabilizado por isso, um
dia age directamente contra a pessoa visada. Normalmente fá-lo recor-
rendo a uma justificação burocrática da legalidade ou invocando coisas
graves que o visado terá dito em tempos, mas contra as quais o vinga-
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dor não exprimiu opinião na época. Implica um protelamento no tem-
po (“hás-de pagá-las”) e releva de espíritos maquiavélicos;

h) a simpatia hipócrita: é uma arte teatral que consiste em dar a entender
que está tudo bem, que as relações são cordiais, que não há maus senti-
mentos em relação a x. Um dia, porém, num daqueles momentos decisi-
vos, vem ao cimo toda a antipatia até então escondida.

Esta lista não é exaustiva. Mostra apenas como as relações entre as pessoas,
na família, no trabalho ou nas associações, apenas parecem regular-se pelo
contrato, pelo debate e pela expressão franca de opiniões. Na realidade, regu-
la-se por estes mecanismos ocultos, clandestinos, de ataque não declarado. E,
por isso mesmo, impossíveis de serem chamados à colação. Não há nem leis,
nem reformas, nem revoluções que possam alterar isto. Só pessoas que, na
base de uma qualquer força ética ou moral, curto-circuitem estes processos à
nascença.

10 de Dezembro de 1995

NATAL NÃO É TODOS OS DIAS

Em que é que consiste exactamente o Natal? Aque práticas concretas se de-
dica essa massa chamada “classe média urbana” e que sentidos, explíci-

tos ou implícitos, estão em jogo? Comecemos por constatar os factos. Os
primeiros sinais do Natal (e surgem cada vez mais cedo) são dados pelas ilu-
minações decorativas das ruas, por iniciativa das autoridades municipais. É
o primeiro sinal de que o Estado, e não a Igreja, toma cada vez mais conta da
celebração. Segue-se a decoração das montras das lojas: como toda a gente
sabe, as lojas dedicam-se ao comércio e não à celebração do nascimento do
fundador de uma religião. O terceiro sinal é a crescente presença do tema na-
talício nos mais variados suportes publicitários. Apublicidade, como se sabe,
não se dedica a vender o Natal (?), mas sim todo e qualquer produto que pos-
sa ser veiculado pelo Natal.

Iluminações, decorações e motivos publicitários, todos insistem em
meia dúzia de símbolos. Entre aqueles cujo suporte é visual contam-se as co-
res vermelho e verde, as luzes, velas, estrelas (quantas vezes de David!), si-
nos, Pai Natal, trenó e renas, bolas e fitas de decoração da árvore de Natal, a
própria árvore, etc. Simultaneamente, surge uma série de eventos públicos a
propósito do Natal: concertos e bailados, estreias de filmes, operações de be-
neficência, festas de Natal das escolas e empresas (que assim se apresentam
como “famílias”). Os motivos repetem-se, já ritualizados: o inenarrável bai-
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lado Quebra-Nozes, o excelente Messias ou a xaroposa música pop de Natal
americana de origem alemã (!), a ajuda a toda a sorte de excluídos, a focagem
nas crianças e o elogio quer da solidariedade social, quer do espírito de famí-
lia, que aliás se fazem equivaler.

Nos dias anteriores ao Natal, a vida dos centros urbanos transforma-se.
Ganha uma espécie de frenesim que ora é alegre, ora histérico e agressivo. A
actividade principal é, de facto, a compra e venda de presentes. O que carac-
teriza a época do Natal é, de forma esmagadora, o consumo. Para garantir
boas condições de consumo, várias decisões sociais são tomadas: estabele-
ce-se um período de férias escolares; distribui-se um 13.º mês de salário; os
horários comerciais alargam-se; e suspende-se a vida política. Quando chega
o Natal propriamente dito, muita gente desloca-se, consumindo gasolina e
portagens. Consumo, lazer e circulação: é a tríade da sociedade capitalista
moderna.

Mas o que é mesmo fascinante neste fenómeno é a reinterpretação de
símbolos e significados, a crioulização e o uso de uma justificação anterior
para fins novos. De facto — e sem entrar na sua história litúrgica ou teológi-
ca — o Natal, no seu sentido “puro”, é a celebração do nascimento de Jesus, e
a forma cristã de celebrar o tempo morto do Inverno através da imagem uni-
versal da luz (presente, por exemplo, no Hannukah judaico ou no Divali hin-
du), bem como o sentido de solidariedade comunitária e familiar. É nesta
última vertente que se joga a grande reinterpretação: a prenda, a dádiva, o
dom, que consolidaria as relações entre as pessoas, passa a depender das leis
da oferta e da procura, da publicidade e do consumo, e entra na lógica da
competição e da luta pelo status.

Por outro lado, os símbolos atrás referidos são importados das culturas
que se tornaram hegemónicas no sistema económico mundial (Norte da Eu-
ropa e o seu remake nos Estados Unidos), afastando cada vez mais as imagens
do presépio ou outras mais perto do catolicismo (quer oficial, quer popular).
Quando muito miscigenam-se com elas. Na mesma veia, ateus, agnósticos e
até fiéis de outras religiões não escapam a uma qualquer participação no Na-
tal. Finalmente, o Natal de hoje permite de facto que se reúnam famílias que
vivem cada vez mais afastadas e (a partir de certos graus de consanguinidade
apenas, é certo) já não actuantes como forma de “previdência” alternativa ao
Estado.

Neste jogo tão legítimo como os vários natais “tradicionais” do passado,
aquilo que é diferente é a dinâmica psicológica gerada pelo consumismo: a
ansiedade das compras, a vertigem do consumo, a obrigação moral de par-
ticipar na coisa, a sensação de ligeira mentira na justificação da coisa, o anti-
clímax depressivo que se segue à coisa (e que gera a necessidade de
divertimento “aeróbico” na passagem do ano). Se calhar é por tudo isto que,
pelo menos para mim, o Natal sempre gerou uma espécie de tristeza de-
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pressiva, como se as coisas estivessem aquém do que “deviam ser”. Serei o
único? Seja como for, ao contrário do que dizem os moralistas, Natal não é
todos os dias.

24 de Dezembro de 1995
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PURA POLÍTICA
CONJUNTURA POLÍTICA, 1993-1995

O HIPERMERCADO EUROPA

Consta que o Ano Novo começou com mais um passo no sentido da integra-
ção europeia, ainda que tudo pareça estar adiado para sabe-deus—quan-

do. Surgiram crónicas, suplementos especiais, entrevistas e debates em torno
de uma coisa abstrusa chamada “identidade europeia”, mais do que em torno
das questões político-económicas imediatas. Toda a gente que se preze discute
como criar o cidadão europeu. A gente que não se preza — a maioria — pouco
se importa com estas engenharias culturais. A questão é em si tão académica
que chega a bradar aos céus. Ninguém parece conseguir conter-se, parar por
um minuto e dizer o óbvio: se se discute tanto, se se especula tanto sobre os li-
mites, extensão e características dessa identidade, é porque, pura e simples-
mente, ela não existe. Ela está a ser inventada.

Não que a invenção seja em si má. Invenção não significa mentira,
mas tão-somente criação de significado. É assim que se fazem as nações. É
assim que os portugueses, aos poucos, se foram tornando em portugue-
ses. O que é problemático é o enorme fosso que existe entre o que de facto
já se fez em termos de Europa e aquilo que é mero conto para adormecer
crianças. O que já se fez foi um espaço económico comum, uma burocracia
que gere as regras deste e um mecanismo que garante a paz entre potênci-
as que sempre se digladiaram. Para os especuladores da “identidade euro-
peia” isto parece pouco. Para mim, parece não só imenso como, em termos
de bom senso, positivo. Como tal, algo a conservar e cuidar e não qualquer
coisa a desbaratar.

O desbarato, neste caso, é a tentativa de incutir um ideal onde ele não
existe. Não há qualquer ideal europeu de identidade comum que não seja o
que certos historiadores e antropólogos andam a tentar construir: esta pare-
ce-me ser a realidade. Não há movimentação social, não há tradição latente,
não há produção cultural (no sentido antropológico), para essa Europa, por
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assim dizer, europeia. Os euromaníacos lançam e baralham cartas tão discre-
pantes como o cristianismo, o Carlos Magno, a Revolução Francesa e o Hitler,
num caos de referências que mais parece um placard de partidas e chegadas
num aeroporto.

Sobretudo não há paixão por essa “identidade europeia”, ao contrário
das paixões (boas ou más, não importa) étnicas, religiosas, nacionais, locais,
familiares, afectivas. Todo o discurso em torno da “identidade europeia”
vem de um tipo muito especial de pessoas: as que, por força das suas profis-
sões e estilo de vida internacionalizante — a cultura do aeroporto e da video-
conferência — não têm outra identidade que não esta por que estão a sonhar.
Mas são tão poucos, tão desenraizados e tão fora do mundo real, que mais pa-
recem crianças inventando países com as peças do Lego. Mas como o Lego foi
inventado pelos dinamarqueses — que são uma gente culta, tolerante e com o
sentido das medidas — espera-se que o jogo não surta grande efeito.

Esta nova cultura não é tanto a dos eurocratas quanto se pensa. Ela
tem muito mais que ver com certos tipos de políticos, intelectuais, profissio-
nais dos media e “grandes teorizadores”. A característica que os une é tal-
vez o facto de serem uma elite que, ao contrário das que existiram até hoje,
não assenta a sua identidade e a defesa dos seus interesses no facto de ser
uma burguesia nacional ou inteligentzia de um espaço cultural-linguístico
específico. Isto é, trocando por miúdos, não se sentem em casa nos seus paí-
ses e não é neles que ganham para as batatas. Não têm “comunidade”. Entre
o aeroporto e as baixas das capitais, entre o fax e o noticiário da CNN, para
eles o mundo é um nãolugar, o nonlieu de que o antropólogo Marc Augé fala
a propósito de hipermercados, aeroportos, lobbies de hotéis e parques de es-
tacionamento.

Esquecem-se os euromaníacos (mais ainda que os eurocratas) que o que
está em causa é, sobretudo, a criação de um grande mercado. E não se aperce-
bem de que não há mal nenhum nisso; uma qualquer angústia de identidade
leva-os a desejarem que haja também alma nisto tudo. Parece o velho parado-
xo dos amantes, quando um exige ao outro que seja espontâneo nas suas ma-
nifestações de afecto. Mas não são só os euromaníacos que sofrem deste
desvio de identidade. Os eurofóbicos são muitas vezes a sua imagem de es-
pelho, pois contrapõem sempre à “identidade europeia” a identidade nacio-
nal. Esta, na maior parte dos casos, é apenas a versão mais marinada, mais
fermentada pelos séculos, de um esforço elitista por justapor uma identidade
emotiva a uma identidade político-económica. Com o tempo acaba por resul-
tar. O que imediatamente sugere que, se os euromaníacos insistirem muito e
tiverem poder para o fazer, a tal “identidade europeia” surgirá. Resta saber
se ela é desejável.

O que ambos parecem esquecer é o que se passa entre as pessoas do mun-
do real. Pessoas para quem a Europa é uma abstracção gigante, que inclui paí-
ses onde nunca foram ou nem sequer sabem localizar num mapa. Pessoas para
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quem o próprio Estado-Nação onde vivem é uma entidade abstracta onde são
mais patentes e vividas as diferenças internas do que as internacionais: uma
língua-padrão que se ensina na escola mas que não é a que se fala no quotidia-
no, umas obrigações para com o Estado que não se baseiam na lógica das
obrigações familiares ou de amizade, um direito que não corresponde à mo-
ralidade vivida na interacção do dia-a-dia. Por último, um ideal de identi-
dade que não vem da sua experiência — mas sim de heróis, feitos e
acontecimentos históricos, estereótipos de auto-elogio nacional.

Com os Estados já tão longe das pessoas, como em Portugal com a sua
bizarra democracia ultra-indirecta e o seu Estado burocrático distante, quem
deseja sinceramente uma democracia ainda mais indirecta e um Estado ain-
da mais burocrático, agora legitimado pelos denominadores comuns de to-
das as nações da Europa? Pelos campos e cidades de Portugal vêem-se,
ouvem-se e sentem-se tantos ou mais denominadores comuns com outras
partes do mundo do que com a Europa. O único verdadeiramente europeu é
o laço económico. Porque não deixam ficar assim? Porque essa elite internaci-
onal da modernidade identifica-se mais com os seus iguais de outros países
do que com o zé-da-esquina do “seu” país. Como universitário, tenho cons-
ciência de eu próprio sentir isso. Mas não tenho o direito de passar receitas de
novas identidades aos outros.

Não sou nacionalista e a alternativa não é o nacionalismo. Confesso que
ser português é para mim uma questão menor e que não meço a minha felici-
dade pessoal por quaisquer parâmetros étnicos. Mas acho um absurdo in-
ventar identidades suplementares àquelas que já tenho de acartar para lá do
meu livre arbítrio. Deixem os ecus fluir e as mercadorias circular. Os TIR a
passar e as meninas a aprender. Desde que cada um tenha a máxima liberda-
de de construir a identidade que bem entender, dentro dos muitos constran-
gimentos que já existem. Se é com multinacionais europeias que temos de
viver, seja. De qualquer maneira, sempre fomos dependentes. Mas não quei-
ram que tenhamos “cultura de empresa” à japonesa. As novas elites, essas
continuarão a fazer pela vida, como lhes compete e como é seu direito; farão
casamentos mistos, serão altamente móveis geograficamente, inventarão os
seus círculos. Poderá até dar-se o fenómeno de trickle down, com uma classe
média que aos poucos irá imitando os seus tiques. Mas não serão acompa-
nhadas pela maioria.

Para 1993 poder-se-ia lançar um debate bem mais interessante, diverti-
do e didáctico: o que une os povos do Sul, Portugal incluído, aos povos do
Magrebe? O exercício talvez nos levasse à conclusão de que há uma identida-
de meridional-magrebina. E se esta existe, então deveria haver a sua corres-
pondente político-económica. Então é que seriam elas! Sobretudo porque os
defensores da “identidade europeia” não querem ver dinares e maravedis
(ou lá como se chamam as suas moedas) e imigrantes a circularem por aí em
espírito de concidadania. Sejamos realistas e cínicos (não será a mesma coi-
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sa?): o que temos à mão é um hipermercado. Os hipermercado servem para o
que servem. Mas ninguém empunha bandeirinhas do Continente num jogo
contra o Jumbo entoando os respectivos hinos nacionais. Nem mesmo se a le-
tra for escrita pelo compatriota Deus Pinheiro.*

10 de Janeiro de 1993

REGIÃO AUTÓNOMA DE PORTUGAL

Oeterno debate em torno da regionalização parece estar a provocar o que
todos os eternos debates provocam: o esquecimento daquilo que se está,

de facto, a discutir. Se o assunto fosse consensual, se a regionalização fosse
uma necessidade imperiosa e latente, era bem provável que já estivesse feita.
A principal razão por que não está feita não tem nada que ver com o conflito
entre as teses pró e contra regionalização. Tem que ver com o conflito entre
barões e patrões da política em torno das delimitações das regiões. Esta é que
é a questão central, e que triste e paroquial questão ela é.

De um ponto de vista meramente utópico, sou — e creio que a maioria
dos meus colegas também o é — a favor da regionalização. De um ponto de
vista realista e atento à conjuntura política portuguesa, sou contra. Porque, de
facto, o que o PSD, o PS ou o PCP querem é a consagração oficial do caciquismo
político. Ora este já existe: existe ao nível estatal, com a mexicanização quase
concluída; e existe ao nível autárquico (o que qualquer antropólogo constata
durante o seu trabalho de campo). Acriação de regiões administrativas iria, de
facto, criar mais caciquismo, mais burocracia, mais tráfico de influências.

Como conciliar esta asserção com o desejo utópico da regionalização
enquanto forma ideal de aproximar os cidadãos das decisões políticas e de
diminuir as distorções entre zonas desenvolvidas e zonas abandonadas?
Creio que só através da substituição da noção de “regionalização” pela de
“localidade”, bem como através de mudanças substanciais no sistema eleito-
ral e representativo. Isto porque a ideia de que existe em Portugal uma forte
tradição municipalista, cujo reavivar poderia ser uma alternativa à regionali-
zação administrativa, parece não ter grande fundamento. Pelo menos a jul-
gar pela opinião de alguns historiadores, como Maria Filomena Mónica em
crónica recente.
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Trata-se, talvez, de uma dessas ilusões a que os ingleses chamam wishful
thinking (tomar o desejo pela realidade). A realidade quotidiana em qualquer
concelho de província destrói o mito: um cacique local (da indústria ou do co-
mércio ou de um partido) chega a presidente da câmara, ou então um seu re-
presentante (por regra, um advogado ou um letrado local qualquer). As
decisões sobre a vida local satisfazem a maior parte das vezes os interesses ca-
ciquistas ou seguem uma lógica populista tendo em vista as eleições seguintes.
O sistema partidário é copiado a papel químico: quem tenha assistido já a uma
reunião de assembleia municipal sabe como é risível a reprodução caricata dos
tiques da Assembleia da República.

Acriação da regiões administrativas só viria exponenciar todos os defe-
itos do sistema. Não há dúvida de que o Estado é centralista. Mas as regiões
só viriam criar um terceiro campo para o circo do delírio partidocrático em
que Portugal caiu. Os cidadãos não são representados no Parlamento, dado o
nosso sistema absurdo de escolha de deputados pelos partidos e por círculos
eleitorais enormes. Também os autarcas são eleitos por partidos, numa nega-
ção da proximidade local que permitiria eleger pessoas. Acriarem-se regiões,
teríamos mais do mesmo.

O ideal seria, pois, o seguinte: os munícipes elegiam câmaras com base
em candidatos que tanto podiam ser de partidos políticos como não. Os muní-
cipes elegiam deputados ao Parlamento pelo círculo municipal, deputados
que lhes prestariam contas directamente; assim sim, teríamos municipalismo.
Em vez de “regionalização”, “localização”. Paralelamente, uma lista nacional
equilibraria o sistema no que diz respeito à representação de ideologias, gran-
des projectos políticos nacionais, etc. É lícito imaginar que os governos saídos
destas eleições prestassem muito mais atenção aos problemas locais e cerceas-
sem a tentação centralista. Talvez então as regiões nem fizessem sentido e as
“associações livres de municípios”, de que fala o presidente da República, fi-
zessem sentido.

O outro problema embaraçador nesta história da regionalização tem que
ver com as identidades regionais. É claro que qualquer pessoa pode fazer n lis-
tas de regiões: começando pela divisão Norte-Sul que caracteriza Portugal ge-
ográfica e culturalmente; complexificando com a oposição litoral-interior, que
o caracteriza do ponto de vista do desenvolvimento; tornando a coisa verdade-
iramente bizantina com as diferenças intra-regionais que, no terreno, os antro-
pólogos verificam constantemente serem construídas e recontruídas pela
pessoas.

No meio disto, toda a gente parece esquecer-se do óbvio: o facto de Por-
tugal ser um país periférico e pobre, que deve a sua existência precisamente
ao facto de ser uma região-feita-Estado. O mosaico espanhol é fruto da gran-
deza e a sua institucionalização em regiões resultado de um jogo político
para manter “tudo aquilo” unido; a Alemanha e a Itália, se não fosse a união
de regiões preexistentes, nem países eram. Na Europa das regiões de que tan-
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to se fala, Portugal é uma delas: dez milhões de pessoas encurraladas à bei-
ra-mar, cujo nível de vida só parece bom quando comparado com o da
Albânia ou do Burkina Faso; que só sobreviveu graças à centralização; mas
que agora precisa (e já pode ter) de municípios de facto controlados pelas
pessoas e um Governo que delineie estratégias de desenvolvimento a longo
prazo para o todo: um todo que é a Região Autónoma de Portugal.

É no mínimo tontice imaginar que a Região da Beira Baixa ou a Região
do Centro ou outra qualquer iriam alguma vez provocar a dinâmica cultural
e económica de uma Catalunha ou de uma Baviera. Por um lado, porque não
teriam a força económica para tal; por outro, porque não se caracterizam por
identidades culturais específicas. Pode-se perder anos a delimitar regiões,
que elas nunca coincidirão com os mapas mentais e sociais das populações
locais. Mas as aldeias e as vilas e as cidades estão aí. Como está aí um todo
chamado Portugal, hoje uma região entre muitas.*

5 de Fevereiro de 1993

O ESTADO: DANAÇÃO!

O “estado da nação” pode ser sintetizado num facto aparentemente me-
nor, mas que me parece paradigmático. Há uns meses atrás soube, de

fonte fidedigna, que nas obras de ampliação da auto-estrada de Vila Franca
haviam já morrido oito (8) operários. Das formas mais horrorosas, que vão do
esmagamento por um cilindro até à projecção do corpo a uma distância tal
que levou horas a ser encontrado. Primeiro, o Independente pegou no caso; só
que o artigo preocupava-se mais com as dificuldades provocadas no trânsito
do que com as mortes dos operários. Isto é a “carrocracia” no seu esplendor.
Recentemente, coube ao Expresso abordar o assunto: tão-pouco o ênfase do
artigo foi posto naquelas mortes.

O que o caso demonstra é que, para a construção das auto-estradas, o
preço em vidas humanas é aceitável. A imagem que me ocorreu foi a da cons-
trução das pirâmides do Egipto e, em geral, de qualquer obra pública de Esta-
do: há sempre gente que morre para elas serem feitas. E essa gente é quase
sempre anónima — operários. Nem quero tentar imaginar quão ridículas de-
vem ter sido as somas das indemnizações às famílias dos mortos. Neste caso,
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juntam-se vários males do estado da nação: um Estado empreendedor que
não olha a meios, empresas que não zelam pelos seus empregados, operários
que não protestam.

No pólo oposto, gente há que zela, e muito, pelos seus interesses: é na-
quele mundo obscuro e mafioso do futebol profissional. O próprio interesse
excessivo que a imprensa deu aos recentes casos é assustador. Bem sei que
vende, que é “o que o público quer”. Mas é precisamente isso que assusta
— que o público queira aquilo. Somas incalculáveis são pagas por pessoas
que, fazendo bem o que fazem — é certo —, não são mais merecedoras do que
milhares de outras pessoas que fazem bem o que fazem. A minha reacção
àquele mundo dos clubes é de verdadeira alergia e começa num horror (que
aceito que chamem “preconceituoso”) às figuras, discurso, mau gosto, hipo-
crisia e caciquismo dos dirigentes dos clubes. O dinheiro parece querer es-
conder aquilo que de facto se passa: um comércio de escravos em que a única
diferença está no facto de os escravos auferirem um salário.

O pior, todavia, está na aterradora semelhança entre o mundo do fute-
bol e o da política nacional. Já nem interessa referir as ligações escusas entre
governantes e clubes. Aí a coisa já é tão siciliana que nem me atrevo a tocar
nela. Para continuar na mesma linha de sensações à flor da pele, o que me as-
susta é a parecença entre o tipo de gente dos clubes e o tipo de gente da políti-
ca nacional. Ambos deixam transparecer a mesma ausência de cultura e, em
muitas das suas atitudes, de ética, de sentido da responsabilidade. Sobre os
protagonistas da política partidária e do futebol clubístico paira uma aura de
boçalidade e novo-riquismo que está no extremo oposto do carisma exem-
plar que se esperava que os líderes tivessem.

Se assim não fosse, como era possível que o ministro da Saúde não se
demitisse depois do caso dos hemodialisados de Évora? É certo que manda-
ram embora o ministro Borrego por causa da anedota. Mas o jeito que isso
lhes deu! Ao associar a falta de sentido ético com o movimento ambientalista,
contribuíram mais para a degradação ecológica do país do que para a repara-
ção do insulto aos mortos. No fundo, a anedota contada por Borrego já fora
contada pelo Governo inteiro: ao não demitir o ministro da Saúde, já se esta-
va a insultar os mortos e as suas famílias. Apetece dizer que Borrego foi o úni-
co coerente.

Tal como com os operários da A1, submissos na precariedade do seu
emprego, a revolta cívica com o caso de Évora — e tantos outros — foi quase
nula. É a velha questão de em Portugal não haver “movimentos sociais” ou
“sociedade civil”. Pudera: numa sociedade assente na cultura do patrocinato
e do clientelismo (como qualquer antropólogo pode explicar, a propósito do
Sul da Europa), a margem de manobra é mínima. No que respeita à política
nacional, apenas algumas vozes fazem, neste país, opinião digna de registo
(para que constem preferências pessoais: António Barreto e Miguel Sousa Ta-
vares no Público; Vasco Pulido Valente e Maria Filomena Mónica no Indepen-
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dente). Ou seja, restam-nos os jornais. O Governo conta com esta ausência de
“sociedade civil”. Os clubes de futebol contam com o excesso de tribalismo
— que é a negação da civilidade. Por tudo isto se tem a sensação de estar pe-
rante um caciquismo de província. Em última instância, como dizia o outro,
cada povo tem os dirigentes que merece. Mas eu continuo a achar que, apesar
de tudo, merecíamos melhor: políticos que o fossem por verdadeira vocação
cívica e não para realizar as suas fantasias de poder e competição.

Cavaco pronunciou o discurso sobre o “estado da nação” perante o Par-
lamento. Esta instituição podia ser a última tábua de salvação: suposta repre-
sentante dos cidadãos, esperar-se-ia que ali reinasse um qualquer espírito de
independência cívica. De representação dos cidadãos. Acontece que os par-
lamentares não representam ninguém graças ao sistema eleitoral que temos,
também ele clientelista. Um deputado é, em princípio, uma pecinha duma
engrenagem partidária e não o representante directo de uma comunidade
que o tenha eleito por quem é e para a defender. Se assim não fosse, o princi-
pal partido da oposição seria isso mesmo: opositor. E proponente de uma
mudança no sistema de representação. Mas não o é. É tão-somente um grupo
de interesses, um clube de futebol, que se baba pelo poder que há-de vir um
dia e em que fará as mesmas asneiras, baseadas na total ignorância do que
significa a palavra “democracia”. Como nas histórias amorosas em fase final,
quando já se embirra até mesmo com a voz do amante, a voz, a cara, os trejei-
tos de Cavaco Silva, dão-me um enjoo desesperante. O pior é que Guterres dá
a mesma sensação: não há novo amor à espera ao virar da esquina.

O estado da nação? Numa fila de trânsito caótica (a única coisa que au-
menta nesta terra são os carros e os seus direitos), não percebo donde vêm to-
dos aqueles Mercedes e BMW. De transacções de futebolistas? De fundos da
CE? O fio do pensamento corta-se: um miúdo cigano pede-me esmola, numa
língua vagamente latina que, só depois de arrancar com o carro, percebi ser
romeno. Ironia do destino: a cena passava-se em frente da nova sede da Caixa
Geral de Depósitos, parecidíssima com a arquitectura do Ceausescu. Cada
nação tem o Estado que merece.

11 de Julho de 1993

SEPARAR AS ÁGUAS

De há uns tempos para cá só se ouve falar no “fim das ideologias”, no “es-
tilhaçar das referências” e outros medos do escuro. Se alguma coisa

acabou, foram os programas utópicos e totais para a sociedade, do tipo
“amanhãs que cantam” ou “mão invisível”. Acabaram as vulgatas e acaba-
ram os partidos que as representavam. Mas nada disto deve ser confundido
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com um fim das ideias, dos valores ou da capacidade de analisar o que se
passa, identificar problemas e exigir o seu remédio.

O medo do escuro leva a formas de demissionismo, de encasulamento.
É muito fácil apontar os partidos políticos portugueses como exemplo do es-
tado lastimável das coisas. E com razão. CDS e PCP não perceberam que o
mundo mudou e vêem-no com lunetas do século XIX. PS e PSD não se distin-
guem, pois não é possível distinguir um gestor de outro. A “solidariedade”
de que o PS fala podia ser igualmente usada pelo PSD. A única diferença está
em quem regista primeiro os direitos de autor, porque o conteúdo é vazio. É
um título.

Só que nada disto significa que velhas divisões nas visões do mundo
não persistam. Apenas se tornaram — felizmente — mais complexas. Diz-se
que toda a gente aceita a democracia parlamentar e a economia de mercado,
pelo que já não se trata de capitalismo versus socialismo. Se formos a ver bem,
talvez nunca se tenha tratado de capitalismo versus socialismo, já que o mun-
do inteiro — mesmo no tempo “do Leste” — vivia numa economia mundial
capitalista.

Do que se trata é de uma opção entre gerir as coisas à medida que elas
acontecem, ou de ter ideias assentes em valores sobre como é que deviam ser
e não ser. Os primeiros fazem navegação à vista. Os segundos querem ser crí-
ticos. Os primeiros tratam da sociedade e da economia como se fosse uma
máquina com vontade própria (tal como dantes se achava que os deuses con-
duziam tudo). Os segundos acham que ambas são o que as pessoas delas fize-
rem e quiserem: têm uma noção de cultura e de civilização. Chamemos—lhes
direita e esquerda, conservadores e progressistas, adaptados e críticos, Benfi-
ca e Sporting. Pouco importa.

Por exemplo, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento são questões
cruciais da civilização planetária. A eles se ligam questões como a fome, a
guerra e a devastação do ambiente. Nenhuma destas acontece por acaso ou
devido à estupidez dos povos. Alguém ganha com o estado das coisas; e
quem só gere o dia-a-dia não se importa com o que os outros sofrem ou com o
facto de que, em breve, já não terá com que gozá-lo. Os críticos, no entanto,
dizem: “Olhem que um dia a carne para os hamburgers acaba, porque acaba a
terra de pasto, aquela da floresta amazónica derrubada e que não aguenta
mais do que uns anitos de ataque ruminante.” E avisam: “Por cada hambur-
ger, morrem 10 índios, caem na pobreza 40 nordestinos, 100 crianças não
aprendem a ler.” E tomam decisões: “Vou deixar de comer hamburgers, e vou
votar em quem propuser mais e melhor auxílio ao Terceiro Mundo. E já agora
não dou ouvidos à Torlonni.” Como na natureza, trata-se de uma cadeia eco-
lógica sem fim.

Quem diz o subdesenvolvimento, diz também as questões sociais, que
vão do desemprego até aos direitos dos cidadãos. Há claramente quem ache
que os imigrantes do Terceiro Mundo são os culpados do desemprego, quem

S E P A R A R A S Á G U A S 1 4 9



ache que as mulheres devem receber salários mais baixos, que os homossexu-
ais são doentes, que o preservativo é pecado. E quem ache que não. E são
grandes as probabilidades de pertencerem ao mesmo grupo as pessoas que
acham que a Somália foi ocupada por causa do petróleo e que o Papa não de-
via dizer nada sobre os preservativos a não ser nas circulares internas da sua
religião. Como de pertencerem ao outro as que acham bem que se feche a por-
ta aos imigrantes e que se despeçam as pessoas cujas doenças incapacitantes
são “voluntárias”, como as decorrentes do tabagismo.

Separem-se as águas: de um lado os autoritários do Estado-nação e os
seus sobrinhos yuppies do “tudo vale, até arrancar olhos”. Do outro, quem se
pergunta porque são as coisas como são, como funcionam e como se podem
mudar para se chegar a uma civilização de pessoas e não de nações, classes
ou blocos. A Itália é um óptimo exemplo: de um lado, a boçalidade endinhei-
rada de Berlusconi, os neofascistas e os egoístas da Liga Norte; do outro, um
ex-PC que se apercebeu cedo da fraude marxista-leninista, um novo movi-
mento social anti-Mafia e pessoas que acham que as coisas não têm de ser
eternamente o que são.

Há nuances: pessoas de “esquerda” que têm gostos conservadores, pes-
soas de “direita” que são liberais nos costumes. Mas separar as águas é um
bom princípio para pensar, não uma forma dicotómica de classificar o real.
Para as eleições europeias que aí vêm, é uma boa ajuda: só que a dicotomia
não vai ser entre federalistas e nacionalistas, uma falsa escolha. Vai ser entre
quem quer tudo na mesma e gasta semanas a escolher candidatos a poleiros,
e quem acha que a Europa precisa de uma mudança política no sentido da de-
mocratização e do poder dos cidadãos. O pior é que, em Portugal, nenhum
dos quatro partidos parlamentares está do segundo lado.

10 de Abril de 1994

VIVA O 28 DE ABRIL

O 25 de Abril faz 20 anos e eu pergunto-me: que é dele? Andará a fazer o
seu interrail pela Europa? Estará tão ocupado com a namorada que nem

dá um ar da sua graça? Estará numa bicha para pagar as propinas ou num
ajuntamento para protestar contra elas?

Não sei. Só sei que desapareceu. Foi um momento, um ar que nos deu a
todos. E depois, foi-se. Pelo contrário, bem presentes estão o 24 de Abril, as-
sim como, em parte, o 26. Por mão do 27. Só o 25 é que não se vê, porque já foi,
à semelhança do 28, que ainda não veio. Confusos com os números? Passo a
explicar. O 24 de Abril é aquele senhor inspector da PIDE que apareceu no de-
bate da SIC sobre a dita instituição. Ficámos a saber que a PIDE nunca existiu.
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Nunca houve prisões, terror, tortura ou sequer a mera existência de uma po-
lícia política, o que bastaria como monstruosidade. Um parente meu nunca
esteve preso oito anos por ser do PC. Foi tudo ficção. E como aquele senhor
demonstrou ser exímio nesta arte, creio mesmo que a PIDE foi invenção dele.
O Jorge Luis Borges torce-se na campa de inveja.

Alguém me disse que Tengarrinha foi o único que, no debate, não pac-
tuou com o “senhor inspector” (a expressão é da SIC; mas não explicaram o
que é que o senhor inspecciona). Pareceu-me exactamente o contrário. Era o
que mais obrigação moral tinha de fazer uma coisa muito simples: em plena
emissão, levantar-se, dizer que em democracia não vale a pena falar com
quem não a merece, e sair. Assim, o 24 de Abril está fresco e vivo.

O 25 de Abril foi só o dia do mesmo nome. Como não se percebia o que
era, podia ser tudo. Chama-se a isso um Carnaval, no sentido sociológico do
termo. O 26 de Abril, por seu lado, foi aquilo que os partidários do 24 e do 27
confundem com o 25: aquele ano — ou dois anos — esquisitos, em que o po-
der era uma bola de trapos. Com tantos licenciados em história, parece incrí-
vel que ainda ninguém nos tenha explicado o que é que aconteceu de facto.
Da época ficaram duas coisas horrendas: um discurso cansativo sobre a Afri-
ca e a descolonização, que entedia de morte as gerações mais novas que não
percebem o que eles querem dizer com “vocação” africana e banalidades do
género. E o monumento a Sá Carneiro, que em qualquer país civilizado seria
proibido. Não por ser feio (que é), mas por ter símbolos partidários — aque-
las setinhas pechisbeques do PSD.

O 27 de Abril é o triunfo das setinhas sobre o 26. É o país mexicano, do
partidão da maioria absoluta saído da Mexicana e explicado ao povo. O fol-
clore dos soldados de cabelo comprido e dos operários da Lisnave com no-
mes com dois eles e cartões de partidos a acabar em (m-l) foi substituído por
outro, ainda pior. O 27 de Abril é um deputado do PSD ou do PS, sem cultura
ou educação, a guiar um BMW numa auto-estrada que desemboca num beco
esburacado, e que o estaciona em cima dum passeio para ir para a sua casa —
com sala de chão de mármore — ver o Água na Boca. Palavra de honra que é
isto. Está cientificamente provado (figas atrás das costas).

Vou passar o 25 de Abril na praia. Não vou dar por ele. Dou um mergu-
lho e faço um daqueles desafios infantis: “Se aguentar cinco minutos debaixo
de água, quando sair já estamos no 28 de Abril.” O pior é que ninguém
aguenta cinco minutos debaixo de água. A não ser o Cavaco, se calhar.

24 de Abril de 1994
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PLANETAS, SATÉLITES E POEIRA CÓSMICA

Os partidos de esquerda — pelo menos em Portugal — têm um problema:
não sabem lidar com os “independentes de esquerda”. Adoram falar de

independentes, empenham-se em recrutar independentes, orgulham-se dos
independentes que têm nas suas listas. Mas se os independentes em causa re-
solverem apoiar hoje um partido diferente do que apoiaram no passado, o
caldo entorna-se. E queima o colo do partido. Se os independentes se resol-
vem auto-organizar, então entorna-se, inteira, a terrina da sopa. E as queima-
duras são de alto grau.

O PC constitui o exemplo clássico, por assim dizer histórico. Centenas
de independentes orbitaram em torno do “partidão” durante anos, por certo
devido ao facto de este ter sido o único partido existente na clandestinidade.
Muita gente afastou-se do planeta-mãe quando começou a ver as trajectórias
perversas que os satélites da União Soviética estavam a seguir. O exemplo
contemporâneo — no sentido de era cavaquista — é o PS. Ex-MES, ex-GIS, re-
putados intelectuais, das ciências sociais às artes, a certa altura aderiram em
massa ao PS. A esperança, oculta ou manifesta, era contribuírem para que o
PS se tornasse em algo de mais interessante do que aquilo que… é. Do meu
ponto de vista, ou falharam, ou o PS fez com que falhassem, pois a pobríssi-
ma cultura política, ética e estética do PS é de bradar aos céus.

Finalmente, o exemplo “pós-moderno” (que é como quem diz, depois
de já ser difícil falar de “esquerda” sem gaguejar um pouco e implorando
aos deuses para que um interlocutor não pergunte o que quer isso dizer) é o
PSR. Transformou-se num pólo congregador de independentes, porque pu-
blicitou temas e causas (racismo, ambiente, mulheres, gays, droga) de im-
portância para estes. Precisamente porque os independentes se recrutam
nos grupos cívicos e movimentos sociais extrapartidários.

As coisas começam a mudar. O PC já nem pensa em seduzir indepen-
dentes, de tal modo entrou em autogestão; nos tempos que correm, é melhor
contar com os fiéis e ponto final. O PS lá vai dizendo que toda a gente devia
aderir; mas ninguém quer complicar uma salada de frutas já de si complica-
da. Isto é, ninguém quer fazer o papel de kiwi (esse fruto detestável do no-
vo-riquismo culinário da última década). O PSR, por sua vez, demonstra que
as causas abrangentes que abraçou mais não são do que folclore: por baixo
está a síndroma de partido, de aparelho, de revolução, de vanguarda. Os in-
dependentes são poeira cósmica, ovelhas tresmalhadas, boas pessoas pouco
esclarecidas politicamente (tradução: que leram pouco as sebentas comunis-
tas), fáceis de enganar por interesses alheios, mas que um dia poderão ver a
luz redentora.

Aliás, o principal problema dos partidos de esquerda é este: uma atitu-
de jesuítica, evangelizadora, um tudo nada “padreca”. Em que os valores que
cada partido específico de esquerda defende são entendidos como Funda-
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mento Moral. Nos tempos que correm, tanto do ponto de vista histórico
como conjuntural, muitos são os independentes que procuram descobrir ou
inventar novas formas de reflexão e intervenção que não passem por subs-
crever os programas dogmáticos e/ou mediáticos dos partidos de esquerda.

Asua atitude poderia resumir-se em duas frases: “Para esse peditório já
demos. Agora, desembrulhem-se.”

10 de Junho de 1994

POLÍTICA POP

Apolítica profissional de segunda categoria, com a sua utilização de ex-
pressões cujo conteúdo nunca é bem definido, tem agora um herói popu-

lar em Manuel Monteiro. O lema é: “Pátria, Trabalho, Moral.” Qualquer
pessoa, ao ouvir estas três expressões, pensou imediatamente em “Deus, Pá-
tria, Família” e outras similares, já proferidas por ditadores integristas e cau-
dilhos sul-americanos. Não utilizando as mesmas palavras, Monteiro foi
capaz de transmitir a mesma ideia. “Deus” e “Família” desapareceram do
menu. “Pátria” resistiu às mudanças de conjuntura.

Vamos por partes. Todas estas palavras são demagógicas na medida em
que nunca são traduzidas em ideias ou propósitos e as suas fronteiras ideoló-
gicas não são definidas. São expressões que apelam ao sentimento. Isto é ide-
al para os propósitos políticos dos proponentes, porque mais colada fica a
mensagem ao senso comum e mais resistente à análise e ao raciocínio. São
clássicos exemplos de “irracionalismo”, uma tendência conservadora, de
Ancien Régime, que a direita portuguesa sempre defendeu.

Que quer dizer “Pátria”? Não quer dizer país, nem território, nem de-
nominadores comuns, como uma língua oficial partilhada e um conjunto de
hábitos e tradições, mais ou menos reconhecidos por um conjunto de seres
humanos; tão-pouco quer dizer sociedade, ou nação ou etnia. É uma expres-
são que tem uma forte conotação ideológica, pois quem a utiliza vê a “Pátria”
como uma entidade imortal, sem princípio nem fim, incólume à mudança
histórica, independente das pessoas. Como uma essência.

“Trabalho” também não tem, na boca da direita, um sentido neutro. Sig-
nifica uma atitude de sujeição às condições da vida, um sacrifício necessário
para afastar a tentação quer do prazer, quer da transformação das condições
de vida. Trabalho, aqui, não quer dizer menos exploração, mais satisfação e
criatividade, maior autonomia. Quer dizer qualquer coisa como “a minha
política é o trabalho”.

E a “Moral”? É apresentada como uma essência mais, pois não se diz
qual moral nem se aceita a sua negociabilidade. Em última instância, remete
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para uma interpretação do catolicismo, tal como entendida pela hierarquia
mais conservadora da Igreja, não tolerando novas áreas de liberdade e indi-
vidualidade conquistadas com as mudanças históricas dos últimos 200 anos.

Se a pátria fosse, de facto, uma essência, ia de si. Não era preciso endou-
trinar as criancinhas na escola, nos livros de leitura, não era preciso o Estado
dedicar-se ao seu culto. Se o trabalho fosse algo de que as pessoas gostassem
mesmo e não — como o é para a maioria — uma tortura, não era preciso tê-lo
transformado num imperativo moral das nossas sociedades, em que a pre-
guiça (a fuga ao contributo individual para o colectivo) foi construída como
um pecado. Com a defesa da “moral”, Monteiro quer atacar os políticos e go-
vernantes. Socorre-se da inveja popular em relação à ascendência social, não
da consciência cívica, racional e vigilante. Monteiro faz do “popular”, do
zunzum das ruas, um programa. É a política pop.

O verdadeiro enigma, porém, é porque deixou Manuel Monteiro de
fora a “Deus” e à “Família”. Talvez porque, como bom publicitário, sabe que
estas palavras “já não colam”. Da velha fórmula, só ficou a pátria, porque
“está a dar”, graças às ondas nacionalistas. Desconfio de que os centristas (ou
são democratas-cristãos? Ou populares? Quando é que se decidem?), com
Deus ou sem ele, com família ou sem ela, gostariam de um país fechado ao
mundo, com trabalhadores alistados em corporações, dirigido por um bo-
ta-de-elástico que conferisse as despesas de mercearia e verificasse os roubos
da criada.

21 de Agosto de 1994

NÃO POSSO MAIS

Era uma vez um cidadão que se sentia mal. Era português. Um dia, o enjoo
tornou-se insuportável. A náusea cresceu. Assaltaram-no tonturas. O

desmaio aproximou-se. O cidadão caiu no chão. Viria a ser-lhe diagnosticada
uma overdose de classe política.

Isto é o que pode acontecer, nos tempos que correm, a qualquer incauto.
O consumo excessivo das secções políticas dos jornais, ou de programas de
informação na TV, pode ser prejudicial para a saúde. Não porque a política
seja uma coisa suja, mas porque os seus protagonistas são de muito má quali-
dade. Cavaco, Soares, Guterres e Eanes são produtos farmacêuticos fora do
prazo: o cidadão abusou deles, e eles tiraram partido do cidadão.

Primeiro, temos a triste novela de Cavaco e Soares nos seus papéis de
Laurel e Hardy, cuja tradução portuguesa é (não tenho culpa) Bucha e Estica.
Em segundo plano, temos a disputa entre Cavaco e Guterres. Em terceiro, a
ressurreição de Eanes em manifesta cruzada pela substituição de Soares. O
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triângulo fica assim perfeito, com as combinatórias possíveis. Só que isto é
como aqueles ingredientes da pastelaria instantânea: a figura na embalagem
sugere um belíssimo bolo, mas os ingredientes, misturados nas mais varia-
das combinações, dão sempre uma papa indigesta.

Cavaco é um mau ingrediente pela simples razão de estar no poder há
tanto tempo. Criou à sua volta uma corte de semianalfabetos que agora se de-
sesperam com a possível orfandade de cargos e benesses. O grau de cultura e
sofisticação destes é demonstrado pela escolha das metáforas: “Queremos
saber quem é o general.” É espantoso: chamam-se a si mesmos tropa e não
têm vergonha! Os ministros de Cavaco surgem na TV e conseguem não dizer
nada, num português arrevesado e quase sempre incorrecto, sem réstia de
uma linha de raciocínio. O estado laranja faz lembrar a velha máxima: “A
complicada futilidade da ignorância.”

Hélas, Soares não é melhor. A arte de dizer coisas consensuais só pode
assentar na ausência de opiniões próprias. Daí o discurso de Soares estar ei-
vado de palavrões como “liberdade” e “solidariedade”, que, no caso, não
querem dizer absolutamente nada. Não se percebe mesmo para que serve em
Portugal um presidente da República; pelo que se lê nos jornais, talvez a sua
função seja a coabitação. Os próximos candidatos deveriam mesmo anunci-
ar-se como candidatos à “Coabitação da República”, especificando o número
de assoalhadas e se têm ou não chão de mármore e garagem.

Na linha de Soares, Guterres consegue duas proezas: a primeira é dizer
em mil palavras o que podia dizer em dez; a segunda é que mesmo o que diria
em dez não interessa. A “solidariedade” de Soares foi tomada por Guterres
como programa político, análogo aos debates sobre a extensão do universo,
quando sempre nos ensinaram ser ele infinito. Ainda não houve uma vez só
em que se percebesse em que é que o Governo do PS poderá ser diferente do
actual. Talvez precisem de um congresso para descobrirem o que é que pen-
sam. Parece que estão a tratar disso.

Por fim, Eanes. Aqui, o cidadão treme. A urticária alastra. “Afinal, ele
vive!” (cenário da alucinação: filme de série B japonês, com monstros de poli-
ester e simpáticas senhoras que praticam caridade com crianças chamadas
Heidi). É a vingança do general contra o coabitante de Belém. Talvez seja o
general que as tropas do exército laranja desejam. É o desejado: não se ouve e
tem nevoeiro à volta. Milhões chamam por ele. Até Carlos Vargas, uma das
vozes mais bonitas num dos melhores programas das TV. Traição! O nevoeiro
alastra como um vírus.

O cidadão sua em bica: pergunta-se se será o único a ver que eles são
todos extraterrestres. E que os anúncios nas ruas não dizem “lava mais
branco” mas sim “sou poucochinho, porque vocês também”. Quando se
reformam estes quatro estarolas? Quando haverá jovens, mulheres, ca-
bo-verdianos ou pessoas bem formadas e sábias na classe política? O cida-
dão até já desconfia de que está a ficar populista, protofascista, basista.
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Mas não tem culpa: têm eles, que não prestam. O cidadão cai prostrado na
cama. Na rádio passa o “não posso mais, viver assim” (com o Cavaco e o
Soares atrás de mim).

13 de Novembro de 1994

É UMA CASA PORTUGUESA

Quando esta crónica sair, estar-se-á à beira de saber quem é o novo líder do
PSD e, logo, candidato a primeiro-ministro. O leitor ligue já a televisão

ou o rádio e verifique por si o frenesi em torno do congresso da versão portu-
guesa do Partido Revolucionário Institucional mexicano. É triste viver num
país onde isto tem de facto importância e se transforma em assunto de prime-
ira página dos jornais. Ora repare bem na tragédia ridícula da sucessão de
Cavaco Silva.

Comecemos pelo facto institucional em si. A actual disputa no PSD é
uma disputa interna a um partido. Em princípio, um país preocupa-se com a
acção dos governos, com a sua legitimidade e, eventualmente, com a necessi-
dade da sua substituição. Não com a vida interna dos partidos. O simples fac-
to de a corrida ao lugar cavaquense ser assunto nacional só revela uma coisa:
a tão falada promiscuidade entre o partido e o Estado existe mesmo. De outra
forma não seria possível que nos interessasse a todos a sucessão. Não é isto ri-
dículo? Ou será que é trágico?

Isto implica um segundo ponto: não é nada líquido que o PS ganhe as
próximas eleições. Só uma suspeita bem baseada de que o PSD ainda pode
continuar no Governo é que pode justificar o interesse na sucessão. Aliás, as
próprias circunstâncias obscuras do gesto demissionário de Cavaco lançam a
suspeita de um golpe premeditado para a perpetuação no poder: a perpetua-
ção de uma instituição difusa, clientelar, com ideiazecas de senso comum,
que é o PSD-Estado. O gesto de Cavaco pode mesmo ter sido uma operação
de publicidade para ajudar a recuperar o PSD. A sua retoma.

Terceiro ponto do ridículo ou do trágico: os candidatos são do piorio.
Fernando Nogueira dedica-se à pasta da Defesa Nacional, uma coisa obsole-
ta e perigosa, e o seu currículo inclui o caso das OGMA e o caso da reparação
de helicópteros para a Indonésia. Já teria sido demitido em países com o sen-
tido da decência, mas cá não: é candidato a primeiro-ministro. Durão Barro-
so, por sua vez, engana com o seu ar melífluo. Mas não terá sido com certeza
no MRPP que aprendeu as artes da diplomacia, uma virtude que nunca este-
ve no top maoísta. Prova-o o seu sucesso com os acordos de Bicesse: resulta-
ram basicamente em mais guerra. No entanto, vejam como ele é apresentado
como o ás das Necessidades. Ridículo ou trágico?
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Quarto ponto: este fim-de-semana é um autêntico tratado sobre o esta-
do civilizacional do nosso país e sobre a necessidade urgente de acabar não
só com o ciclo cavaquista, mas com o ciclo de toda uma classe política pós-25
de Abril — Guterres, Soares e Sampaio,* incluídos, infelizmente.

Tudo começou com o gesto chantagista de Cavaco. Se eu fosse do PSD,
tinha-lhe chamado uns nomes e entregado o cartão de militante. Depois, tem
sido a espera silenciosa, na penumbra, de um Mário Soares pronto a atacar;
só que não se sabe se o que ele quer atacar é o PSD ou Guterres. De seguida, a
feira dos candidatozinhos do PSD (ah, agora reparo: esqueci-me do Santana
Lopes. Bom: não faz mal). Depois, Sampaio desilude tudo e todos com aquele
anúncio de candidatura vazio, antigo e pobre. Agora, é o Guterres com um
cartaz narcísico e Ancien Régime, dizendo que é “o único homem que sabe o
que quer” (frase que me ajudou a decidir não votar no PS).

Neste cenário de ridículos e tragédias, não admira que Cavaco vá ser, a
médio prazo, quem mais vai ganhar com isto tudo. É que ele é o único que
sabe o que a casa gasta. Sabe que as pessoas vão chegar a um ponto em que o
ridículo deixa de fazer rir, e o trágico começa a doer. E aí estará ele, então, seco
e fiel amigo, pronto a pôr alguma moral nisto tudo. É que ele sabe do que a
casa gasta porque pertence a ela profunda e visceralmente. Como um móvel
herdado da avó. Como um soalho bambo e carcomido. Como o próprio pó.
Como os ácaros.

Já viu a transmissão televisiva do congresso do partido-Estado? Pronto,
pode desligar. Agora, respire fundo. Não passou o mal-estar, pois não? Pois
é: é uma casa portuguesa. Estamos feitos.

19 de Fevereiro de 1995

CAVIAR PARA TODOS

Na edição do Público do passado dia 2 de Março, Augusto Santos Silva pu-
blicou uma crónica intitulada “O cronista, isolado, elogia o PS”. Como

sempre, trata-se de um excelente artigo, escrito por um cientista social por
quem tenho o maior respeito. Acontece, porém, que não concordo com as
ideias expressas no texto. Mais: senti que o barrete me servia, quando o autor
atacou os que recusam apoiar o PS como alternativa ao PSD.
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O barrete serve-me, e a muitos outros, embora pensemos que não se tra-
ta de um barrete mas sim de um chapéu — talvez um pouco usado e puído,
mas digno. Pertencemos a uma espécie híbrida que recebe uma catrefada de
epítetos: “esquerda caviar”, “esquerda festiva”, “independentes crónicos”,
“PC recauchutados”, “boa consciência da burguesia”, “nem carne nem pei-
xe”, “demissionistas”, jet set left, bleeding heart liberals, “esquerda académica”,
“pós-estruturalistas”, eu sei lá. Expressões saborosíssimas. Só espero que um
dia não sejamos os “reféns do PS”.

Há que perceber porquê a recusa em apoiar o PS. As razões são tantas
quantas as idades e proveniências das pessoas. Quanto aos meus amigos e eu
— o melhor exemplo que posso arranjar —, tínhamos mais ou menos 13 anos
no 25 de Abril. Politizámo-nos tão cedo que aos 16 anos estávamos farto dos
aparelhos partidários e dos programas ideológicos. A política passou a ser fei-
ta de formas mais mediadas: nas ciências sociais, nas artes, na literatura, na
vida pessoal. Metáfora: queríamos de novo figuração na pintura, narrativa na
literatura, acção nos filmes. Gostávamos de banda desenhada, de música oci-
dental decadente, tipo Smiths e Joy Division, e de world music étnica e festiva. O
feminismo, a ecologia, os movimentos cívicos e culturais surgiram como for-
mas de fazer política mais encaixadas com as nossas pessoas. Queríamos de-
mocracia em casa, no trabalho, na rua. Se o PC era o pai totémico que tínhamos
morto e comido, o PS era uma espécie de tio materno que nos sorria muito nas
festas familiares, mas que não queria aturar os problemas inerentes a ter filhos.
Nas eleições votávamos ora PC, ora PSR, ora coisa nenhuma, e às vezes até no
PS. Depois vieram os dez anos do cavaquismo.

A ideia de que o que interessa é derrotar o cavaquismo não é motivado-
ra. Não se faz nada apenas “contra”, deve-se ter uma ideia alternativa. Em
termos do jogo eleitoral, é lógico que essa alternativa devia ser o PS. Mas não
é. O PS só seria uma verdadeira alternativa se conseguisse mobilizar as novas
formas de fazer política que vão surgindo no meio das dificuldades criadas
pelo sistema partidocrático de cuja lógica o PS participa. Isto é, devia ter pro-
movido um programa comum da esquerda, não como frente de partidos,
mas como movimento mais amplo. Esse programa deveria reflectir a crise ci-
vilizacional e o mundo pós-muro de Berlim. Devia, agora, abranger o PC e o
medo de o fazer é um erro crasso — o PC tem uma influência considerável,
mas (já) não constitui nenhum perigo para a democracia. Devia abranger ou-
tras áreas da esquerda, independentes e movimentos cívicos. Os Estados Ge-
rais não foram isso, pois qualquer pessoa vê neles sessões de sedução do PS.
A política tipo reunião do Tupperware não é o mesmo que a criação lenta de
um movimento amplo de cidadania.

Finalmente: estar de fora não significa demissionismo ou conformismo.
Há muitas formas de fazer política, algumas até mais arriscadas do que a po-
lítica feita com a rede de um partido por debaixo. É altura de o PS começar a
perceber os significados múltiplos da abstenção, do voto em branco, nulo, ou
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em pequenas formações. Não pode haver chantagem do tipo “ou o PS ou o
cavaquismo”. Não pode haver culpabilização da esquerda desalinhada pelas
vitórias da direita. Isso só será legítimo quando o PS mostrar (os seus autar-
cas, os seus mandarins, os seus dinossauros) que, uma vez no Governo, não
vai dar num PSOE à portuguesa.

Nada disto significa que não se queiram imaginar futuros alternativos.
Karl Marx imaginava um futuro com um poucochinho de trabalho de ma-
nhã, criatividade e estudo à tarde. E, se calhar, festas à noite. Com caviar —
real e metafórico — para todos.

5 de Março de 1995

A OPINIÃO EM DEMOCRACIA

Tarefa: “responder” à crónica de Eduardo Prado Coelho de sábado passado
(“ADemocracia da Opinião”), na qual me é dada a honra de ser o protago-

nista. Preocupação: evitar fazer das crónicas dos jornais o correio electrónico
das “elites”. Problema: responder num espaço menor no tamanho e diferente
na sua natureza daquele em que EPC escreve, sem o poder legitimador de ci-
tações de livros recentes. E sendo interessante para os leitores.

As críticas de EPC são estimulantes e por vezes razoáveis. Resumo o
seu argumento: muitos cronistas são “revolucionários sem revolução”;
acham que os políticos (todos) não têm ideias; os cronistas deviam pro-
por-se a eleições por se considerarem os únicos com ideias; é, porém, o pró-
prio sistema mediático que impede os políticos de terem ideias; como já não
há correspondência partido-ideologia-jornal, as opiniões são “flutuantes”;
a opinião cria uma clivagem entre a classe política e os que por tudo e nada
reagem a ela (os cronistas do “meu tipo”); tudo isto se reflectiria no facto de
os (meus) juízos se fazerem a partir de meras “imagens”.

Escrever crónicas é uma actividade com características peculiares: não
sou jornalista, não sou militante de nenhum partido, não sou analista político
e escrevo em inteira liberdade e autonomia. O que é mobilizado para uma
crónica é um misto de experiência pessoal e capital de conhecimentos da mi-
nha área, a antropologia social.

Não sendo jornalista, não é a mim que compete esmiuçar a real actuação
dos políticos. Não sendo militante, não tenho de pesar as consequências tácti-
cas do que digo. Não sendo analista político (20 por cento dos meus textos fa-
lam de política no sentido estrito) e sendo antropólogo, o que faço é “crítica
cultural” (no sentido antropológico de cultura). Daí o recurso às “imagens”: é
nestas, no discurso, nos símbolos, na retórica e nos sentidos implícitos das per-
formances que eu situo as minhas “análises”.
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Em vez de nos queixarmos eternamente por estarmos numa socieda-
de mediática e de espectáculo, façamos a sua etnografia. É evidente que há
políticos com ideias. Aliás, às vezes é esse o problema. É particularmente
evidente que algumas das ideias geradas nos Estados Gerais, por exemplo,
são boas: quer graças a alguns participantes, quer graças à absorção de re-
flexões como as que já estavam presentes no projecto Política XXI, quer ain-
da graças a sinais de novas preocupações emitidos pela sociedade civil.
Assim como há obras feitas de valor (até gostaria que Sampaio fosse candi-
dato a primeiro-ministro, mas os cronistas não têm voto nessa matéria…).

Mas as ideias, opiniões e intervenções dos cronistas são necessariamen-
te pouco realistas e pragmáticas. Não são relatórios de contas; são uma forma
de vigilância democrática. Por vezes cruel e impaciente, porque radical. No
caso dos que se posicionam à “esquerda”, são-no do mesmo modo que se é
mais exigente com os amigos do que com os adversários. Não se trata nunca
de promover uma revolução ou estabelecer um programa para esta: a não ser
que a criança da história do rei que ia nu fosse também um revolucionário
sem revolução. Mais: dizer que quem opina sobre a governação deve ir para o
Governo é como dizer que os críticos de cinema devem fazer filmes (Deus
nos livre!).

A preocupação central de EPC parece-me estar contida na citação (aliás
interessante, pouco “treta parisiense”) de B. Manin: “Os indivíduos formam
as suas opiniões políticas a partir das mesmas fontes de informação, inde-
pendentemente dos partidos políticos de que se sentem próximos.” Cus-
ta-me perceber que mal terrível há nisto. Poderá mesmo ser um sinal de
reforço da democracia, já que, assim, os partidos — cujo papel específico é le-
gítimo e insubstituível — terão de contar com apoiantes de cabeça mais aber-
ta e não com pessoas que a eles adiram sem reservas, numa espécie de
espírito clubista.

Nós, cronistas (EPC incluído), valemos umas linhas semanais em papel
de segunda categoria. Compete aos leitores avaliar os conteúdos da opinião,
junto com as propostas dos partidos e os sentidos das suas experiências pes-
soais. E pronto: chega de umbigo, que os leitores merecem mais.

12 de Março de 1995

TEMPO DE ANTENA

Se as coisas funcionassem idealmente, o Governo teria exigido à televisão
por cabo (que agora se instala) a contrapartida de canais de acesso públi-

co. Isto é, canais através dos quais grupos de espectadores poderiam produ-
zir os seus próprios programas. Se nos fosse dada essa possibilidade,
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poderíamos divertir-nos a legendar programas da TV com interpretações
do que achamos que está de facto a ser dito e mostrado. Além de nos rirmos
um pouco, faríamos política. Imaginemos a primeira emissão desse progra-
ma, o qual poderia chamar-se qualquer coisa como “A Televisão Contada
às Crianças e Explicada ao Povo”. Primeiro tema: a entrevista a Fernando
Nogueira no programa Parabéns, de Herman José.

O dito programa começaria por ser legendado como “tempo de antena”
ou, quando muito, emissão de informação política. De facto, creio que foi o
acontecimento político mais relevante da semana. Justamente porque não
parece sê-lo. Na aparência, tratou-se de um entretenimento, de um talk-show,
em que um conhecido humorista e apresentador desafia uma figura pública a
mostrar a sua faceta menos institucional. Aideia é: mostrar o “lado humano”.
Nada mais político.

Desconfio, que, para a maioria dos espectadores, as prestações dos polí-
ticos neste tipo de programa ficam mais na memória do que as entrevistas “à
séria”. Provavelmente, as opiniões sobre esses políticos são mais formadas a
partir desses programas do que a partir dos tempos de antena. O que os en-
trevistados dizem é mais fácil de traduzir em termos da experiência das vi-
das quotidianas dos espectadores; afinal, trata-se de conversas sobre a
família, a infância, os faits-divers da vida, os gostos, as pequenas taras e mani-
as. Em última instância, não será isto que depois se reflecte nas sondagens, as
quais, aliás, são cada vez mais sobre a “imagem” dos políticos?

Os políticos sabem bem que assim é. A preparação para um talk-show é
bem capaz de ser mais extenuante do que a preparação para uma entrevista
com Sousa Tavares ou Marante. Os entrevistadores e as estações de TV tam-
bém sabem que assim é. Até os espectadores desconfiam de que assim é. Só
que enquanto aqueles têm consciência do que fazem e fazem-no com um pro-
pósito, já os últimos estão no extremo passivo e mais frágil da relação. São
consumidores, sem controlo sobre o produto. E a escolha (compro?, não com-
pro?) é um ténue poder. Mesmo o espectador crítico diz para si próprio: “Isto
é treta, isto é treta”, mas continua a ver. É compreensível o voyeurismo peran-
te o tal lado humano do político, só que, sem querer, começa a fazer os seus ju-
ízos políticos com base “naquilo” e já não tanto nos programas eleitorais e no
balanço das prestações dos políticos.

É claro que nós, os espectadores, não somos imbecis. Só que, do mesmo
modo que sentimos uma estranha vertigem perante as prateleiras de fast food
num 24 Horas, estonteamo-nos um pouco perante o fast time televisivo. Por
isso era bom que nós próprios tivéssemos meios de descodificar — para nós
próprios — o que se diz de facto nos programas.

Durante uma hora, o Fernando Nogueira do Parabéns deixou milagro-
samente de ser o ministro do Governo de Cavaco Silva, o dirigente do PSD, o
homem da bronca das OGMA, do naufrágio do São Miguel e outros brilhare-
tes. Passou a ser o homem que mostrou o seu lado pacato, calmo, algo tímido,
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hesitante até, todas óptimas qualidades humanas (sem ironia), mas que não
têm rigorosamente nada que ver com a política. Ou não deveriam ter.

Mas não é só na linguagem verbal e gestual, na demonstração das emo-
ções e sentimentos, que o truque se baseia. Quando conta anedotas dos tem-
pos de juventude, a legenda descodificadora deveria dizer: “Ele está a
convencer-nos, que é como o espectador, logo digno de confiança.” Quando
mostra a família, a legenda deveria dizer: “Ele está a mostrar que é um ho-
mem equilibrado, com um casamento estável e filhos saudáveis.” Quando se
queixa (ele ou a família) do tempo que falta para as doçuras domésticas, a le-
genda deveria dizer: “Cuidado! Perigo de endoutrinação! Ele está a dizer que
preferia estar em casa a estar no Governo e que a política é um sacrifício.
Então porque não ficou em casa?”

Para mais, tudo isto acontece num contexto que não é o da arena do de-
bate político. Quer dizer: acontece no meio de canções, artistas convidados,
concurso, atribuição de prémios, publicidade, aplausos mecânicos, meninas
decorativas, e sob os auspícios de Herman José, o paradigma da bonomia. O
mecanismo é o mesmo que se usa para fazer com que uma criança pare de
chorar: desviar a sua atenção para outra coisa. A criança fica de facto interes-
sada na nova coisa. Mas, para o adulto, o que foi conseguido foi distraí-la da
primeira coisa e o objectivo — conseguido — foi fazê-la calar-se. Todos os
pais sabem que não adianta ralhar e gritar. Fernando Nogueira sabe que não
adianta fazer tempos de antena: mais vale um talk-show. É uma questão de ter
as antenas sintonizadas com os tempos que correm.

2 de Abril de 1995

A JANGADA DE AREIA

No momento em que escrevo esta crónica, num dia de princípios de
Abril, os termómetros marcam trinta graus. Centígrados. Será nor-

mal? Se calhar é, e o problema está na nossa memória climatérica — que,
aliás, é dos temas culturais mais propícios à criação de mitos. Nada mitoló-
gica será a dança estival que em breve começará no concelho de Sintra, e que
já conta com uma longa tradição. Aágua é cortada sem aviso ou justificação,
às horas mais descabidas e por períodos de tempo imprevisíveis. Em vastas
zonas do Alentejo — incluindo uma capital distrital, Beja —, nem sequer é
necessário esperar pelo Verão para ver a água faltar nas torneiras. Vou mais
longe: no Médio Oriente, Israel vê-se hoje obrigado a amaciar as suas rela-
ções com os países vizinhos (alguns dos quais muito pouco recomendáveis
como companhia), de modo a ter condições para garantir o abastecimento
futuro de água.
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Vamos ainda mais longe. Nos dias que correm, tornou-se quase banal
associar à África imagens de seca e desertificação. Estas imagens, por sua
vez, associam-se invariavelmente à fome. E a fome associa-se aos conflitos ét-
nicos e políticos, bem como às condições de vida infra-humanas. Aconclusão
de tais associações de ideias tende a ser, no senso comum (e, o que é mais gra-
ve, por vezes nas avaliações feitas por governos de países ricos), que a falta
de chuva é a responsável por todas as calamidades.

Mas será assim? Os meus modestíssimos conhecimentos de ecologia
cultural e política e de antropologia do desenvolvimento ensinaram-me que
o grande responsável pelas desertificações e fomes foi um modelo de “desen-
volvimento” baseado na exploração colonial e pós-colonial. Basicamente,
trata-se de um duplo sistema de criação de dependência das populações em
cultivos para exportação e de criação de dependência no trabalho dos emi-
grantes nas cidades. Significa isto que as culturas de subsistência diminuí-
ram, que os métodos da ecologia tradicional — preservadores do solo, da
humidade e até da demografia — foram abandonados. E que a mão-de-obra
local, a sua reprodução, educação e hábitos tradicionalmente vocacionados
para o equilíbrio em ecossistemas difíceis foram esquecidos.

Em suma: não é (só) a falta de chuva que provoca a seca. É o mau uso da
água, da terra e das pessoas. A um nível mais alargado, sabemos também
hoje que a produção industrial, o uso excessivo dos combustíveis fósseis e a
explosão automobilística mundial contribuem para que ainda menos chuva
caia. É claro que o planeta não é eterno nem imutável, mas quem fez a deserti-
ficação foi gente e não deuses ou o cosmo insondável.

Dei uma volta ao mundo, como os famosos descobridores portugueses;
aliás, os responsáveis originais e inocentes desta trapalhada toda. Mas não
culpemos os barbudos. Pensemos no que podemos ainda fazer. Voltando ao
nosso terreiro, o assunto político nacional dos próximos tempos será (quer
dizer: terá de ser) o do plano hidrológico espanhol e do não plano hidrológico
português. Em torno disto aconteceu esta semana uma coisa assustadora-
mente curiosa: os nossos responsáveis governamentais disseram-nos — al-
gures entre o duche da manhã e o duche do fim do dia — que a questão,
afinal, é grave. Habituados que estamos a ouvi-los dizer que nada do que
pensamos ser grave o é de facto, assustamo-nos a sério quando os ouvimos
aceitar a gravidade dos casos. Quer dizer que estes são ainda mais graves do
que eles nos dizem.

A roleta da história deu-nos um território em que os três grandes rios
não nascem cá, mas em Espanha. É assim como adoptar um adolescente che-
io de vícios e terrores nocturnos, que algum desconhecido educou mal. No
caso a montante até sabemos quem é o pai ou a mãe: o Governo espanhol. A
ele devemos pedir que nos preste contas. Só que há um problema: a quem se
apela para fazer justiça? Ao nosso fabuloso poder negocial? (risos). À chanta-
gem económica da massa imensa de produtos portugueses que inundam a
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Espanha? (gargalhadas). Não: lá terá de ser à União Europeia. Mas aqui che-
gamos a um impasse: é que o facto de o Governo espanhol ter arquitectado
este plano e (como tudo indica) estar a implementá-lo é uma triste prova de
quão pouco se decide em comum e com planeamento na União. Para mais en-
tre dois países que partilham, como poucos, a mesma jangada.

Corremos hoje vários riscos: o da desertificação, o da falta de água nas
torneiras, o dos prejuízos agrícolas; mas também o de um conflito político em
torno da água. Já não as disputas de águas familiares e paroquiais (que aliás,
no Norte do país, provam que não é preciso falta de água para que se lute por
ela; basta estar mal distribuída). Mas sim a disputa por águas que são de facto
comuns. Aágua empurrará Portugal ainda mais para os braços da Espanha, e
não digo isto com nenhum horror nacionalista, desde que de facto se tomem
decisões comuns.

O bem essencial da vida biológica, a água, passará a ser o tema central
da vida política das sociedades. Na Europa, estamos destinados aquatica-
mente a ser uma vez mais pioneiros (e de novo junto com os espanhóis). Se
não queremos que a jangada de pedra vire jangada de areia.

9 de Abril de 1995

PATER FAMILIAS

Numa reportagem televisiva sobre os efeitos do mau tempo na agricultu-
ra, um camponês disse mais ou menos o seguinte ao ministro da Agri-

cultura: “Um Governo é como um pai. Ora, um pai abandona os filhos? Não,
ajuda-os.” É uma regra de três simples: um Governo (ou um governante) está
para um povo como um pai está para um filho.

Há quem diga que este uso de metáforas da família e do parentesco é
próprio da cultura camponesa: o mesmo tipo de associações seria usado para
dar coerência lógica à religião (a Sagrada Família), ao grupo doméstico (as re-
lações familiares como plasmadas nas relações de trabalho e vice-versa) e à
organização política (pai e senhor como equivalentes).

Porém, não se trata de simples muletas para melhor pensar o mundo e
para lhe dar uma coerência que muitas vezes lhe parece faltar. Há nisto tudo
claras implicações ideológicas. Em primeiro lugar, o distante torna-se apa-
rentemente próximo: se o senhor, o patrão, ou o ministro são “pais”, então te-
mos acesso directo a eles e, para mais, temos com eles uma relação baseada
mais no afecto do que no interesse. Nada mais enganador. Em segundo lugar,
a organização política deixa de ser transformável e contestável, pois alicer-
ça-se na mesma suposta “naturalidade” da família. Nada mais pernicioso. E,
em terceiro lugar — e neste caso concreto do “pai” —, a relação entre dirigen-
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te e dirigido passa a basear-se no paternalismo, um misto de respeito moral
pela autoridade e de expectativa de ver os nossos interesses e necessidades
garantidos pelo “pai”. E isto na base, também, da obrigação moral e do afecto
e não na base da exigência de direitos.

Acidadania numa sociedade democrática não pode funcionar com a al-
mofada simbólica da metáfora “pai-filhos”. Esta é própria da monarquia no
seu sentido mais antigo, assim como foi própria do Estado Novo. Este último
é, aliás, um belo exemplo de como o paternalismo (e o “filialismo”) pode ser a
máscara da ausência completa de direitos de cidadania. Há quem diga que as
coisas já não seguem este modelo cultural nas cidades, entre as classes alta e
média, ou entre pessoas com elevado capital cultural. Até certo ponto é ver-
dade. Mas há modos de pensar que perduram no tempo longo com uma re-
sistência assustadora.

Correndo o risco de brincar com coisas sérias, o complexo pai-filho tem
funcionado no regime em que vivemos há uma década. Diga-se de passagem
que o ministro interpelado pelo supracitado camponês não recusou a metá-
fora proposta. Disse mais ou menos: “O Governo pode ser pai, mas não é o
São Pedro!” (isto é: ainda há um outro pai mais acima, o director-geral divi-
no). Mário Soares, enquanto presidente da República, tem sido percepciona-
do como pai. O pai bom, tolerante e compreensivo. Melhor dizendo, como
avô, que é uma espécie de versão soft da figura do pai. Cavaco Silva tem sido
o pai severo e autoritário, a versão paternal hard. Em Mário Soares têm sido
investidas as ideias imaginárias do rei pater familias, em Cavaco Silva as do rei
chefe dos exércitos da reconquista. Os poderes atribuídos segundo a nossa
Constituição a cada um destes cargos encaixam maravilhosamente na apro-
priação feita pelo homem da rua dos papéis familistas jogados por ambos.

É em parte por isto que se pode dizer que está terminando não apenas o
cavaquismo, mas sim o cavaco-soarismo. Mesmo no plano estritamente polí-
tico, a última década tem sido marcada não só pelo ideário (se é que o há) e
pela acção cavaquista, mas também pelo equilíbrio de forças, pela disputa e
pela guerrilha entre Cavaco e Soares. O que Cavaco fez, fê-lo sempre à som-
bra dos comentários de Soares. O que Soares fez, fê-lo sempre em função de
Cavaco.

Inseparáveis, mutuamente definidos, assumiram mais ou menos in-
conscientemente os papéis que o guião cultural lhes reservou e cujas deixas
lhes foram sendo recordadas em múltiplos comentários de rua ou na impren-
sa. A crispação de Cavaco, a sua autoridade, a cara séria, a secura, a tecnocra-
cia e a manipulação de números reforçaram-no como o pai atemorizador. A
bonomia de Soares, a sua inclinação afectuosa, a referência a valores culturais
e utópicos reforçaram-no como pai securizador, ou avô.

Ambos representaram papéis no que a expressão tem de mais “ficcio-
nal”. Por certo os papéis não fazem justiça à complexidade das criaturas hu-
manas Cavaco Silva e Mário Soares. Mas dizem imenso sobre as criaturas
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políticas e as suas estratégias. Pior: dizem de mais sobre nós, cidadãos, que
pelos vistos continuamos a desejar pensar a nossa sociedade como a “nossa
casinha” e os políticos como figuras de família, de cuja boa vontade e mau ou
bom génio dependem as nossas vidas. Para assumirmos plenamente a demo-
cracia, temos de nos fazer órfãos.

14 de Maio de 1995

NA SOMBRA

Durante cinco penosos minutos tentei imaginar-me militante do PSD.
Estando habituado profissionalmente a estes exercícios, mesmo assim

este foi o mais difícil. Quando trabalhei junto dos últimos baleeiros do Faial, e
por muita pena que me desse ver uma baleia morrer, percebi que havia na-
quilo uma poética própria — os caçadores choravam no acto do sacrifício.
Com os trabalhadores das pedreiras no Alentejo, percebi como um trabalho
duro e ingrato pode ser transformado pelas pessoas numa fonte de prestígio
e sentido para a vida. Mas no trabalho de campo imaginário com o PSD não
vislumbrei nem sentido, nem ideal, nem propósito.

O que é que me levou a esta conclusão? O facto de que ninguém parece
ter-se irritado com a passagem de Cavaco Silva à clandestinidade. Ele aban-
donou o partido às hienas. Começou a planear maquiavelicamente a sua can-
didatura às presidenciais. E vai provavelmente fazer com que o partido leve
uma valente coça eleitoral nas legislativas. Mas os crentes não se sobressal-
tam. A não ser no afã com que pretendem demonstrar que se estão a “afas-
tar”, na mira de garantirem algumas benesses no próximo regime. Onde
estão os PSD que digam “isto assim não pode ser, este senhor traiu-nos, não
somos nós que o servimos, mas é ele quem tem a obrigação de nos represen-
tar”? Em parte alguma. Em vez disso, ficaram reféns da figura penosa de No-
gueira. Cavaco Silva quer que pensemos que está tudo bem com o Governo e
que a confusão instalada é culpa de um partido que ele não dirige. Assim,
pretende escapar aos custos políticos das últimas chicotadas da recessão e do
estertor do regime. Chama-se isto desresponsabilização.

Lágrimas de crocodilo pelo PSD à parte, os portugueses em geral têm
razões de sobra para estarem irritados com Cavaco. E essa irritação deve ser
mantida em estado de contínua fermentação até às presidenciais, resultando
numa derrota clara do timoneiro. O abandono do PSD por Cavaco, mesmo
para quem não é do PSD, demonstra uma estatura política dúbia e inspira
pouca confiança. Deixar o PSD nas mãos de Nogueira significa o desprezo
absoluto pelos apoiantes. A estratégia pessoal de Cavaco Silva não abona
nada a favor de um possível futuro presidente da República. Por fim, o seu si-
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lêncio, o não assumir que é candidato, as estratégias de autopromoção enca-
potadas — tudo isto é de uma desonestidade política até aqui nunca vista
nesta terra. Espera-se que os portugueses tirem as devidas ilações do com-
portamento do homem na sombra.

Felizmente, quem ganha com isto é Jorge Sampaio. A sua postura tem
sido em tudo diferente. Primeiro, porque se assumiu como candidato. Segun-
do, porque anunciou renunciar à Câmara de Lisboa. Falta-lhe agora fazer
uma coisa fundamental: desmascarar Cavaco, provocar Cavaco, obrigar Ca-
vaco a sair dos balneários e a vir para o ringue envergando os seus tristes cal-
ções cor de laranja. Ou ele é atacado desde já, ou a estratégia luso-salazarenga
de congeminar na sombra, esperar pelo melhor momento e deixar o povo es-
quecer triunfará.

Como já disse uma vez, o que está a acabar é um período histórico de
uma década marcado pelo consulado de Cavaco Silva. E pela vigilância pa-
ternal de Soares. Acaba, pois, o cavaco-soarismo, um regime em que um não
poderia ter existido sem o outro, e vice-versa. Para que passemos à frente des-
te período, é fundamental que Cavaco não ganhe as presidenciais. Mas, para
que tal aconteça, é necessário que ele seja claramente um candidato a comba-
ter.

Jorge Sampaio, por sua vez, não deve deixar transparecer a imagem de
sucessor de Mário Soares. Ninguém aguenta heranças com esse peso, sejam
elas boas ou más. O Sampaio que eu desejo ver em Belém é o Sampaio sem li-
gações ao cavaco-soarismo. Assim como é o Sampaio que saiba transcender o
redil limitado da instituição-PS, que adopte a estratégia de líder de um movi-
mento social amplo, e não trema de receio cada vez que um entrevistador lhe
coloque “A” pergunta: “Conta com o apoio do PCP?” É que talvez o PCP não
seja um papão tão desbastador de votos assim. Até certo ponto, o carácter de
partido nacional-popular do PC elimina os efeitos perniciosos da derrocada
a Leste. Por um lado, se o Leste caiu, já não há nada a recear. Por outro, o que
se seguiu ao “Leste” não foi propriamente o amanhã cantante do Ocidente.

O importante agora é obrigar Cavaco a sair da sombra. Não o deixar
desresponsabilizar-se do que fez e não fez. Não o deixar ganhar a aura de fi-
gura de magistratura. Não o desligar da corrida de ratos abandonando o na-
vio que se está a dar no PSD. Não o deixar criar a ilusão de que é outra pessoa
que não ele mesmo. Cavaco é o antigo regime a querer perpetuar-se. Se os
portugueses perceberem isto, Sampaio será o próximo presidente.

28 de Maio de 1995
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PRODUTO INTERNO: BRUTO!

Quando menos se esperava (ou quando mais se esperava?) a caravana de
pré-campanha do PS foi abalada pela gaffe de António Guterres. Confes-

so que quando ouvi uma breve referência ao facto pensei tratar-se de algo de
muito grave. Teria ele feito uma afirmação racista? Teria proposto a saída de
Portugal da União Europeia? Teria proposto a abolição dos impostos? Não:
afinal enganou-se no número do produto interno bruto.

Antes ainda de ter ouvido as explicações do PS, já me parecia bastante
claro ter-se tratado de um lapso. Por uma questão de princípio interpretativo,
deve-se sempre contemplar, primeiro, a hipótese mais simples, plausível e
humana, e só depois avançar para conclusões mais elaboradas. Mas antes de
ouvir a explicação socialista, ouvi o ataque do PSD. Com um ar grave, como
se se tratasse de um assunto de lesa-pátria, um senhor comandante do PSD
acusava Guterres de uma ignorância tal em assuntos económicos que se tor-
naria virtualmente impossível a sua eleição para primeiro-ministro.

Aconteceu, porém, um facto curioso. O dito comandante, ao referir-se a
“produto interno bruto”, cometeu um lapso de linguagem e disse qualquer
coisa como “produto interno Brito” (outras pessoas ouviram “líquido” em
vez de “Brito”). Ou seja: não só o comandante cometeu um lapso, provando
assim que “lapsar” é humano. Ao cometer o lapso foi como se o seu inconsci-
ente lhe estivesse a dizer que ele sabia muito bem que Guterres cometera…
um lapso. Ou seja: nada é “líquido” no ataque do PSD à gaffe de Guterres (e
ainda nos resta saber quem será esse Brito que habita o inconsciente do co-
mandante das tropas sociais-democratas).

Este episódio, aparentemente da categoria do fait-divers, revela porém
algumas questões de fundo mais importantes. Em primeiro lugar, a ausência
de discussão política substancial. Em segundo lugar, o fetichismo dos núme-
ros e da “economia”. Quanto ao primeiro, só quem não tem programa políti-
co e opções ideológicas claras se pode dedicar a controlar os pequenos erros
dos discursos dos adversários. Se formos a ver bem, a maioria dos eleitores
nem sequer se importa com os dígitos do PIB. Importa-se, sim, com o que se
faz com ele, com a distribuição de rendimentos, o emprego, a segurança soci-
al e outros assuntos de política.

Quanto ao segundo ponto: tanto a direita como a esquerda concordam
que a economia joga um papel determinante na sociedade. Este aspecto tal-
vez seja mesmo incontornável, assim como o domínio dos conhecimentos
económicos por parte de quem se apresenta ao eleitorado. No entanto, a eco-
nomia — ou, melhor, o economicismo — assume cada vez mais aspectos feti-
chistas, valendo por si a exibição de um chorrilho de calão técnico, mas sem
tradução para opções políticas e sociais.

Um dos problemas da cultura contemporânea é justamente o triunfo do
discurso economicista como grande discurso legitimador. Por trás dele, está
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a apresentação da economia como ciência, coisa que não é, já que as decisões
económicas se baseiam em opções políticas e sociais. Nisto, o economicismo
partilha a mesma característica de atirar poeira para os olhos das pessoas
que, por exemplo, o discurso biomédico. Um enorme erro praticado por
grande parte da gente de esquerda é acusar as igrejas e a religião de terem um
papel obscurantista e limitador da liberdade das consciências. Ora, pare-
ce-me que esse papel é jogado muio mais pela economia e pela biologia e
medicina, enquanto discursos ideológicos que extravasam das suas compe-
tências para o campo das receitas e decisões sobre a vida pessoal, moral, so-
cial das pessoas. Para mais, sem que estas dominem minimamente as
premissas em que aqueles discursos especializados se baseiam.

Uma política nova deve demonstrar duas capacidades: por um lado, sa-
ber administrar o que é incontornável, a saber, o facto de que vivemos numa
determinada ordem económica perante a qual a autonomia e a fantasia são li-
mitadas. Mas, por outro lado, deve ser uma política libertadora, que saiba fa-
zer a crítica cultural dos discursos e instituições que vieram substituir a igreja
e a religião. Saber na ponta da língua e a toda a hora os dígitos do PIB é como
saber o padre-nosso de cor: não é, em si mesmo, nada, até que se lhe dê senti-
do e projecto. Esta medição das capacidades economicistas e tecnocráticas
dos políticos através do seu domínio do calão e dos números faz lembrar os
fulanos que se riem das pessoas que não sabem os nomes de todas as peças do
motor de um carro: tresanda a vazio intelectual, a falta de visão, a machismo
e a dogma.

Agora que até as ciências biomédicas vieram concordar (tarde, tão tar-
de…) com a antiga descoberta das humanidades de que o cartesianismo e a
divisão razão-emoção são treta, precisamos de políticos que, em vez de ataca-
rem a “irracionalidade” de um lapso de linguagem, procurem um projecto
humano para os PIB e quejandos.

4 de Junho de 1995

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Queixam-se as pessoas de que na Rússia pós-soviética as coisas já não jo-
gam com os nomes: os comunistas são apelidados de fascistas e a es-

querda é composta de liberais fervorosos do mercado. Os teóricos das
pós-modernidades deliciam-se com estes efeitos caleidoscópicos e estas
implosões semânticas, usando a Rússia como exemplo que contraria o pri-
marismo da relação sólida entre palavras e coisas.

Acontece que não é necessário ir à Rússia para se ficar perplexo com a
criatividade algo aflita e flutuante do nosso fim de século. Basta para tal as-
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sistir a um período pré-eleitoral em Portugal. Dois fenómenos recentes foram
particularmente interessantes. O primeiro tem que ver com a diabolização da
ministra da Educação (não que não o mereça, mas aqui farei por me esquecer
da minha condição de professor…); o segundo com o gáudio com que foi rece-
bida a notícia de que Vasco Pulido Valente será candidato pelo PSD.

A ministra da Educação envolveu-se numa estratégia que tem consis-
tido numa sucessão de tiros saídos pela culatra. Primeiro, foi o facto de os
professores terem mesmo feito greve, quando a intransigência da ministra
tinha por objectivo conduzir os docentes a uma greve flop. Seguiu-se a to-
mada de posição a favor dos docentes por parte dos reitores, de quem a mi-
nistra provavelmente esperava uma atitude de meias-tintas politicamente
assustada (pelos vistos, o lobo mau do PSD já não cola). Por fim, dois inte-
ressantes pormenores: a sua correligionária Manuela Teixeira, da Federa-
ção Nacional dos Sindicatos da Educação, não a pode ver nem pintada e
apelida-a de “mentirosa”; e a semana passada não acabou sem que a minis-
tra fosse encabeçar a lista eleitoral por Évora e os docentes tivessem decre-
tado a sua morte política.

Parece evidente que os docentes estão a ganhar esta luta. Isto deve-se à
sua persistência, mas, mais do que tudo, ao descalabro do ensino público. O
responsável por este descalabro é o regime PSD da última década. Como tal,
Cavaco Silva devia estar ainda mais na berlinda do que Manuela Ferreira Lei-
te. Acontece que Cavaco tem vindo a fazer um magistral acto de prestidigita-
ção, desaparecendo de cena e desresponsabilizando-se do afundamento do
barco. Ferreira Leite, sendo claramente responsável também, não deixa de
ser bode expiatório para o PSD. Quando Manuela Teixeira a ataca, duas coi-
sas acontecem: manifesta-se o saco de gatos (e não a “pluralidade”) do PSD e
diaboliza-se a ministra, personalizando as culpas. Daí também o presente en-
venenado da liderança das listas de Évora, onde, como se sabe, o PSD não é
um partido com grandes potencialidades eleitorais.

Quanto a Pulido Valente, devo confessar que não adiro às denúncias
da sua incoerência política. Não que ela não exista, mas porque não me pa-
rece ser esse o facto mais interessante. O facto mais interessante é o PSD
desejá-lo nas suas listas. Fernando Nogueira chegou ao ponto de ir convi-
dar quem mais o achincalha. Fá-lo, uma vez mais, com a justificação da
“abertura” e da “democracia interna” supostamente características do
PSD. O jogo torna-se no mínimo russo, para não dizer cómico: com a falta
crónica de pessoas interessantes no PSD, este vê-se na obrigação de recor-
rer a quem o demoliu. Nisto tudo, o mais engraçado é que Vasco Pulido Va-
lente pode, ao mesmo tempo, gozar com o PSD e conseguir ser deputado
graças a ele. Seria irónico se se viesse a descobrir que tudo isto era uma es-
tratégia de performance de VPV. Para quem está de fora, já o está a ser: a de-
monstração de que a política dos anos 90 se parece com a da viragem do
século.
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Portanto, em Portugal, temos uma situação em que os mais mediáticos
militantes ou futuros trunfos do partido do Governo são os seus atacantes
mais ferozes. Uma situação em que a verdadeira oposição está na órbita do
poder instituído. Isto já tinha começado no congresso do PSD com Nogueira
a atacar a obra que ajudara a fazer e em cujo nome vai pedir votos. Entretanto,
quem foge à seringa é Cavaco Silva e a própria noção de PSD. Talvez eu seja
um pouco limitado de inteligência, mas não percebo nada disto. Parece a
Rússia: é urgente um manual de instruções para navegarmos na ausência de
sentido.

23 de Julho de 1995

O SUBÚRBIO DA POLÍTICA

No debate televisivo entre Guterres e Nogueira houve dois momentos pa-
téticos. Perante a acusação de não ter provas dadas, Guterres recorreu a

um tom heróico para se referir ao facto de ter estado na primeira linha (com
Mário Soares, claro) do combate ao PCP em 1975. E o apelo final de Nogueira
incluiu preciosidades do tipo “Portugal foi grande quando pensou grande”,
pelo que se infere, à boa maneira americana, que basta querer para fazer.

Parecem frases de circunstância, mas revelam que a periferia portu-
guesa não é só geográfica como também política. Guterres quis dar uma
aura de glória ao PS. Não resulta: parecia aquelas pessoas que o mais aven-
turoso que têm para contar é uma viagem qualquer ao pantanal brasileiro
em pacote de agência de viagens. E Nogueira mostrou o visionarismo de
quem se empolga por procuração ao ver um documentário sobre os Desco-
brimentos portugueses.

Os dois padecem do que se costuma chamar espírito pequeno-burguês.
Um espírito de casa para o automóvel, para a via rápida, para o estaciona-
mento sobre o passeio, para um dia de tédio no escritório. Mas não é isto ho-
nesto, afinal? O debate e a pré-campanha de ambos dirigem-se justamente
aos seus congéneres. Só mesmo eles poderão sentir como um dilema, a neces-
sitar de esclarecimento e resolução, a escolha terrífica entre PSD e PS. Devo
viver num gueto qualquer: não conheço ninguém com essa hesitação. Já co-
nheço muito gente que hesita entre o PP e o PSD, e entre a CDU e o PS.

Nas propostas políticas dos dois “grandes” (quem sabe se não passa-
rão a “médios”? Pesados já são…) só surgem questões menores, mascara-
das de “problemas concretos”. Exemplos: a atenção dada à “insegurança” e
a desatenção dada ao problema da habitação, que é escandaloso em Portu-
gal. Porquê? Porque a insegurança é a clássica obsessão pequeno-burguesa,
horrorizada com a ideia do roubo dos parcos haveres e com a presença ao
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seu lado de gente estranha. A habitação não é problema, porque o investi-
mento e o fétiche número um do pequeno-burguês é a casinha, a minifortaleza,
o império possível. Outro exemplo é a forma como as questões económi-
co-sociais são tratadas: com uma discussão bizantina em torno de números
que nenhum eleitor domina, a propósito de iniciativas uma vez mais “concre-
tas”, que tapam as questões estruturais. Não é que a economia não seja o pi-
lar-chave do Governo de um país; é que os nossos candidatos suburbanos
querem sobretudo mostrar como são bons técnicos, racionais, “matemáticos”,
dominadores dos dossiers.

Bom, devem estar a folhear os dossiers errados, comcerteza. Duas ques-
tões são hoje decisivas para fazer deste país um sítio decente para viver. Uma
é assumir de uma vez por todas que estamos na União Europeia e que todos
os problemas da nossa inserção passam por desejar uma Europa mais demo-
crática e igualitária. A outra é que qualquer programa de governo passa
pela noção de desenvolvimento sustentável, a qual imbrica necessaria-
mente a ecologia, o estado do Terceiro Mundo, o emprego, a educação e a
reinvenção do Estado-Providência. O neoliberalismo está esgotado; o
Estado-Providência à antiga também. Mas PS e PSD não conseguem pen-
sar para lá dos remendos de ambos os modelos.

Há quem pense que o PP e o PCP pegam nestas questões. Não. O PP fala
é de soberania, uma coisa que não existe na globalidade contemporânea, e
fala de nação, uma ficção que nem sempre existiu e que já não existe para mu-
ita gente (o suficiente para tornar o conceito inoperativo). O PCP quer conter
os efeitos perversos do modelo capitalista actual e traz atrelado a si um parti-
do “verde”; só que toda a sua política é pensada em termos de uma utopia às
avessas, um regresso a um passado cheio de operários produtivos que ou
nunca existiu ou existiu contra a vontade dos ditos operários.

Iludidas as verdadeiras questões, perdida a oportunidade de o PS ser
uma nova esquerda de facto, o jogo político actual prende-se só com princípi-
os de justiça de oportunidades, de derrota do PSD, de dar uma chance ao PS.
Se é isso, assumam-no. Porque os projectos que apresentam visam apenas ga-
rantir a paz dos subúrbios: um microndas, um polícia à porta, um filho dou-
tor, uma filha para casar e uns trastes para herdar. Mesmo que lá fora haja
gente a dormir na rua, a injectar uns farmacêuticos, debaixo de um céu irres-
pirável.

10 de Setembro de 1995
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OS BOIS E OS NOMES

Agora que não sabemos se o que está em causa nestas eleições são os pro-
gramas e propostas dos partidos ou as regras para o funcionamento dos

debates televisivos, corremos o risco de começar a achar que os partidos são
como os clubes de futebol. Isto é, uma associações com que se simpatiza por-
que sim. Até os nomes já não correspondem às coisas. É como o Benfica, que
nada tem a ver com o dito bairro. Para bem da sanidade mental, permi-
tam-me a arrogância de propor a arrumação da casa.

“Se eu mandasse” (gosto desta frase lucidamente infantil) era assim: o
PSD passava a chamar-se Partido Liberal. A designação social-democrata é
uma usurpação feita no 25 de Abril, quando calhava mal ter um nome que su-
gerisse direita ou capitalismo. O PSD acredita nos artigos de fé do “mercado”
e da “livre iniciativa” e da “privatização” e da “diminuição do peso do Esta-
do”. Está-se nas tintas para a justiça social. O PS devia passar a chamar-se
PSD, nem mais. Ele é que é (ou melhor: se fizer um esforço pode vir a ser) um
partido social-democrata. Pelo menos é legítimo parente da família, na qual a
palavra socialista já soa um bocado mal. O PS é que tem uma central sindical e
acha que o Estado deve ser regulador do mercado, como garante da solidarie-
dade social. Assuma-se e, assim, melhore-se.

O PP devia mudar para Partido Conservador. É isso que ele quer ser,
com a sua tara pela família e a nação, o seu eurocepticismo, o seu fascínio ba-
bado pelo “povo” genuíno que tem relações afectivas com os seus patrões
muito bons e muito paternalistas. Mas, cuidado: se a deriva autoritária e na-
cionaleira acelerar, o melhor nome será mesmo Frente Nacional. Convém
que os bois sejam chamados pelos devidos epítetos. O PCP é o único que de-
veria continuar a chamar-se assim. Esta benesse teria, todavia, uma condi-
ção: que abandonasse definitivamente o eufemismo CDU, e que se assumisse
tal qual é: partidão, comunistão, portuguesão. E que fizesse um estágio sobre
a experiência italiana.

Sobram os pequenos. Neles, os nomes até dão com as coisas. As coisas
em si é que são de duvidosa utilidade, salvo uma ou outra excepção. Ninguém
sabe o que são o Partido da Gente ou o PSN. Eliminavam-se de uma vez e os
militantes (?) regressavam respectivamente à Igreja Universal e às colectivida-
des de recreio; louvado seja o PRD, que se extinguiu (ou não?). Sem Ribeiro Te-
les, elimine-se o PPM e transforme-se num movimento pluri-partidário por
um referendo sobre o regime. O MRPP também devia ir para o museu, salvan-
do-se Garcia Pereira, que é inteligente e corajoso. Poderia ir para o PS, onde faz
falta alguém como ele. A UDP, por sua vez, devia integrar-se no PCP: diz as
mesmas coisas e só não está na família por causa dumas birras de heranças.
Deputado solitário por deputado solitário, mais valia Louçã, que sabe falar
de coisas mais atrevidas e menos puritanas. Dos pequenos ficariam o PSR,
que tem uma estética própria (se abandonasse as pretensões a “partido”); e o
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MPT, se largasse os complexos de direita e federasse os movimentos ecolo-
gistas.

Espero que esta utopia tenha ajudado a arrumar a casa. Parafraseando
(mal) Boaventura Sousa Santos, há utopias mais realistas que a realidade.

P. S.: Escrevo esta crónica no momento em que rebenta a “bronca” de Carlos
Candal. Ele pensa que a insinuação de homossexualidade ainda tem um au-
tomático efeito denegridor. E não sabe distinguir discussão política de cos-
cuvilhice. Ele pertence a um mundo sebento e aflito que caracteriza o pior
do PS. Agora, graças à homofobia salazarenga do ilustre aveirense, eu (lis-
boeta, cronista, gay e nos antípodas políticos de Paulo Portas), posso assu-
mir em público que decidi não votar no PS. Bem haja Candal, e que nunca
um adversário seu use como arma propagandística a insinuação de que ele
é heterossexual.

17 de Setembro de 1995

CAMPANHA E COMPANHIA

Os noticiários das principais páginas dos jornais enchem-se de notícias so-
bre a campanha eleitoral. Os políticos estão em digressão pelo país, con-

tactando cara a cara as populações e os media dão a conhecê-lo, cumprindo a
sua função primeira de informar. Trigo limpo, assim parece. O efeito perver-
so é outro: as visitas dos candidatos ao “país real” são encenadas para a TV,
para o “país virtual”, num guião em que estão previstos os beijos nojentos, os
banhos de multidão e as brejeirices de mercado. Acobertura da campanha é a
campanha por outros meios e, nesse sentido, o trabalho jornalístico não está a
esclarecer, está a ser manipulado pelo marketing partidário.

Senão vejamos. O jornalismo independente deveria, durante a campa-
nha, proteger os eleitores das fabulações e dar-lhes uma oportunidade de de-
senvolverem o seu espírito crítico. Não interessa nada saber que o líder x
esteve na freguesia y. Em princípio isso deveria ser de interesse para a dita
freguesia. À parte as entrevistas aos líderes, não há esforço de desmontagem
de espécie alguma. Basta referir alguns casos que poderiam ter sido alvo de
análise. Não foram “notícias” criadas pelos partidos, mas sim factos e sinais
dos tempos que correm. Notícias “apesar” dos partidos.

Primeiro: quando foi barrada a entrada numa escola secundária a um lí-
der da oposição, uma responsável da escola aludiu ao facto de os professores
da sua zona terem sido convocados pelo ministério para uma reunião que vi-
ria a ser, afinal, um encontro do PSD. A ser verdade, é gravíssimo. Pois não se
viu qualquer investigação sobre a veracidade desta alusão em qualquer meio
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de comunicação. Supõe-se que as redacções estavam ocupadas a seguir o ras-
to de uma caravana qualquer.

Segundo: ao longo da campanha houve pelo menos três situações de vi-
olência: militantes do PSR foram atacados por um grupo de hooligans, skinhe-
ads ou equivalentes; Pacheco Pereira foi praticamente assaltado pelos líderes
das milícias populares de Serém, que aliás também tentaram atacar jornalis-
tas; na Madeira, um acólito de Jardim esmurrou um candidato da UDP e foi
defendido pelo grão-vizir da ilha. Será mania da perseguição dizer que o fac-
tor comum a estes três casos é a pulsão caceteira, vingativa, intolerante e ine-
quivocamente de direita? E que ela pode revelar os efeitos perniciosos quer
do tema da segurança nas campanhas, quer do discurso direitista do PP?
Alguém investigou estes casos?

Numa sessão de esclarecimento e debate promovida pela Plataforma
Reivindicativa do Ensino Superior, os quatro maiores partidos foram convi-
vados a expor as suas propostas em relação ao ensino superior. Não apareceu
ninguém do PSD e do PP. Mas nenhum jornal ou TV aproveitou o facto para
questionar do real interesse da direita nas questões de educação ou as razões
da sua malcriada (e sintomática) ausência daquele debate. Supõe-se que esta-
riam ocupados a distribuir sacos de plástico.

Os media portugueses estão ainda muito longe de ser verdadeiramente
autónomos e de conseguirem ter uma desconfiança básica em relação à classe
política. Parece contar mais o fait-divers, como o incidente Candal (o “Scan-
dal”). O tratamento do caso é exemplarmente negativo: a questão titilante —
sejamos francos — foi a da sexualidade. Mas nunca foi tratada politicamente
nos media. Eles perpetuaram a reacção hipócrita dos partidos: remeter o caso
para a pura e simples questão do decoro e do respeito pela privacidade. Qu-
ando Guterres (tal como, noutras circunstâncias, Otelo, Cunhal, Zenha, etc.)
deu mais um exemplo da velha homofobia da esquerda portuguesa, não foi
confrontado com as consequências políticas da sua visão do mundo. Num ar-
tigo da revista Visão, as análises sobre o “Scandal” pedidas a várias figuras
públicas não foram aproveitadas. Deu-se mais atenção ao frisson de que fula-
no de tal se assume como homossexual.

É claro que os media não são o lugar certo para a análise crítica. Mas
compete-lhes mais do que seguir atrás dos roteiros de campanha e press relea-
ses dos estados-maiores. Compete-lhes descascar os embrulhos, como num
artigo de defesa do consumidor. Descobrir as contradições. Confrontar os
candidatos com a sua (re)criação mistificada da realidade. E não fazer apenas
companhia à campanha.

24 de Setembro de 1995
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UM DOMINGO COMO OS OUTROS1

Era uma vez um cronista. Asua crónica ia ser publicada no dia das eleições,
mas a lei não lhe permitia escrever sobre elas. Com um bom humor sensa-

to, tinham-lhe sugerido que escrevesse sobre o tempo ou os passarinhos. Mas
os dedos não queriam saltitar no teclado e o tempo corria. De “tempo” não
podia falar, pois o assunto era cada vez mais político: as mudanças da hora le-
gal tinham implicações na sanidade mental dos cida-dãos, na segurança nas
ruas e no aproveitamento escolar dos miúdos. Até os pássaros não eram um
assunto inocente: habitando em Lisboa, a palavra “pássaro” associava-se, na
mente perversa do cronista, a pombos, e o cronista odiava pombos. Não po-
dia expor em público as suas fantasias sobre o extermínio em massa dos ratos
voadores ou sobre a pena de exílio e degredo para os vizinhos que insistiam
em alimentar aquelas aves, cheias de escrófulas e com sérios problemas de
queda de penas. As ligas de zoófilos (pessoas com fétiches com animais) ca-
ir-lhe-iam em cima.

Tudo é política, dizia o outro.2 O cronista tentou olhar à sua volta, na
busca de assunto neutro. Talvez os objectos e as acções do dia-a-dia comezi-
nho não tivessem nada que ver com eleições. Mas, hélas, tinham mesmo. O
computador, montado no Sudeste asiático com tecnologia americana, fazia
pensar na economia global e na situação periférica de Portugal. O café que
beberricava punha-o a perguntar-se por que razão não podia beber café de
Timor (ou será que podia?). O mal-estar no estômago prenunciava um texto
sobre a falta de higiene nos restaurantes e a inépcia da inspecção económica.
Tudo política. Um horror.

Num momento de atrevimento radical, ainda pensou escrever sobre
a lei que impõe o “período de reflexão”. Perguntas lógicas impuseram-se
imediatamente: porque não é toda a campanha um período de reflexão?
Fazer um período de reflexão não é admitir que tudo antes dele é período
de irreflexão? Se a democracia é — na sua versão minimal repetitiva — o
exercício consciente do voto secreto, porquê a preocupação com o resto? A
coragem morreu no momento em que pensou que, se calhar, já algum par-
tido sugeriu o fim do defeso e da proibição das sondagens. Lá se estragava
a crónica.

Levantou-se, depois de dar umas instruções ao computador em inglês
(sorry, outro assunto político), e foi olhar para a rua, em busca de inspira-
ções neutras — se é que tal coisa existe. Do trânsito não podia falar, pois tem
enormes implicações eleitorais, das estradas à gestão urbana. Das casas a
cairem de artrite e com paredes leprosas, tão-pouco: cheirava a política de
habitação. Ainda pensou na estratégia do “caso humano”: aquele rapaz ali
à esquina a roubar um telemóvel dum carro, ou aquele velhote que já há três
horas estava sentado no banco do jardim, sem nada para fazer, quando há
criancinhas em lista de espera para infantários que o poderiam ter como
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avô adoptivo. Não, definitivamente: o odor de política e de propostas elei-
torais era demasiado forte.

Então percebeu que era refém dum dilema. Ou quebrava as regras e es-
crevia sobre as eleições, passando por radical de esquerda (ou de direita: na
mesa languescia O Independente com uma sondagem de publicação ilegal), ou
escreveria sobre coisas tão banais, tão fúteis, que todos os leitores se divertiri-
am a procurar ler nas entrelinhas a sua sugestão de voto. Foi então — naquele
preciso momento em que um pombo premiava a sua janela com produto or-
gânico e o velhote no jardim gritava “agarra que é ladrão!” para o rapaz que
gostava de telemóveis — que decidiu escrever sobre a angústia do cronista
no momento da urna.

Sentou-se. Digitou umas ordens em inglês. Não pensou na rapariga
que, lá na Malásia, sofre de uma doença de nervos por passar o dia a escolher
microchips. Escreveu profusamente. Quando acabou, levantou-se e saiu à rua
para votar.3

Nota 1: não é verdade.
Nota 2: incorrecto, esta crónica não é política.
Nota 3: é mentira, as crónicas não são escritas no dia em que são publicadas

1 de Outubro de 1995

EPITÁFIOS DE NOVEMBRO

Um dia, Israel/Palestina será um sítio de paz. Não de uma paz seráfica, fe-
ita de boas intenções falsas; nem de uma paz feita na base de uma difícil

fraternidade entre israelitas e palestinianos. Para quê a fraternidade, quando
há o instrumento do contrato e as necessidades que a realidade impõe? Já dei-
xámos para trás a utopia da reconciliação afectiva; em Israel podemos estar a
aprender o trabalho da reconciliação política. Apaz será filha da necessidade
e do acordo. O sofrimento que levou à construção de Israel, o projecto sionis-
ta original, torna este uma realidade incontornável e desejável. O sofrimento
dos palestinianos só será resolvido quando o beco sem saída de duas pátrias
reivindicando o mesmo território for substituído pela partição do território.
Um dia, o Médio Oriente será uma espécie de CEE do petróleo e da água, em
que uma guerra de fronteira entre duas partes será a catástrofe para todas as
partes. Um dia o Ocidente compreenderá (e sobretudo a sua esquerda) que
ali não há uma situação “colonial” ou “sul-africana” e que o sionismo não
cabe no saco dos outros “ismos” reaccionários. É outra coisa. O sofrimento
dos palestinianos não se resolve com a destruição de Israel, e este — quais-
quer que sejam as opiniões sobre um qualquer pecado original na sua criação
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— é irreversível. Arafat percebeu-o. Talvez assim um dia o famoso caixote do
lixo da história se encha de rapazolas histéricos como o assassino de Rabin ou
os alienados do Hamas e Hezbolah, que celebraram o seu assassínio. Rabin e
Peres são os símbolos da maturidade do Israel (à beira dos seus 50 anos), con-
tra o infantilismo de todos os nacionalistas.

Governou o país durante uma década como uma versão maltravestida
de Margaret Thatcher. Ensaiou o remake de tudo o que é má tradição política
portuguesa, do autoritarismo à auto-suficiência, do culto do chefe ao segre-
do. Abandonou o seu próprio barco — tripulação e roedores incluídos —
quando viu que ia perder as eleições. Roubou aos povos “primitivos” a digni-
dade do termo “tabu”, transformando-o no que não é — sinónimo de chanta-
gem política. Agora, quer ser presidente e, para tal, canibaliza a imagem de
Mário Soares (que lhe faça bom proveito), desdiz afirmações e posturas ante-
riores, e sua as estopinhas para transpirar postura de Estado e espírito de
conciliação. Chegou ao ponto de, no dia do assassinato, nos contar em por-
menor os seus encontros “privilegiados” com Rabin. Após dez anos de can-
seira nacional com a sua imagem, ela aparece-nos agora enorme, ao estilo big
brother, saindo dos limites do cartaz. Oxalá levante voo. Cavaco Silva, noutro
país, seria um morto político. Porque se insiste tanto em ressuscitá-lo? Por-
que ele tem as características que permitem construir a mentira de uma santi-
dade. Muita gente associa-o a pulso firme, auto-estradas e desprezo pelos
políticos. E ele sabe manipular esta imagem, de cabeça erguida e repetindo
até à exaustão o breviário das suas simples qualidades. Caro staff da campa-
nha de Jorge Sampaio: cuidado com ele!

Parece que Portugal saiu da cauda da Europa uma vez mais. Desta feita
não é graças ao analfabetismo, à iliteracia, ao baixo poder de compra ou ao
trabalho infantil. É graças aos infectados com o HIV. Quarto lugar no ranking,
ao que parece. É obra. Obra ao negro. Um caso particular impõe-se porém: 20
por cento da população prisional está infectada pelo vírus. Há anos que mui-
ta gente sugere a distribuição de preservativos e seringas nas prisões. Há
anos que as explicações para a recusa em o fazer são o silêncio, o gaguejar, o
olhar embaraçado, a desculpa tola de como “em Portugal as coisas não são
assim”. Querem que traduza esta linguagem? É simples: não querem acredi-
tar — pior: acreditam, mas não querem reconhecer — que nas prisões circula
heroína e se faz sexo e/ou amor. Infelizmente, a atitude das autoridades é tão
simples e tão trágica quanto isto. Mas as coisas não se ficam pelas prisões. O
episódio do manual de auto-ajuda para doentes com sida e seus familiares e
amigos também revela a vontade doida do Estado em intervir na moral. E a
fantasia de que por cá as coisas são diferentes — mais puras, mais brandas.
Os termos de calão usados no manual e as práticas sexuais nele descritas exis-
tem. Se alguém não usa ou não pratica esta ou aquela, passará adiante na lei-
tura e está o caso resolvido. Ninguém tem culpa, que os responsáveis da luta
contra a sida prefiram termos técnicos (que horrorizam muitas pessoas) ou
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práticas sancionadas num manual de missionários (que entendiam outras
tantas). A morte é a morte é a morte: não tem outro nome.

12 de Novembro de 1995

OS TRÊS REIS MAGOS

Soares passou por Macau para inaugurar um aeroporto, enquanto a espo-
sa anuncia na TV um concerto de caridade e o filho governa Lisboa sem

ter sido eleito (não, não estamos na Guatemala. O sítio chama-se Portugal).
Macau é, como se sabe, “território presidencial”. Quem viu na TV terá fica-
do com a sensação de se tratar da comemoração de uma gesta e não de uma
pista para aviões. Na realidade, estava-se perante a comemoração de um
atribulado processo que envolveu corrupção, trocas de favores, julgamen-
tos e condenações. Macau é um daqueles “legados de Portugal” no Oriente
que não se percebe. Depois do 25 de Abril serviu sucessivamente para per-
mitir o enriquecimento rápido de funcionários públicos superiores e como
coutada paralela de um campo de influências políticas chamado “os ho-
mens do presidente”, e no qual tanto PS como PSD souberam infiltrar-se.
Diz-se que é a pérola do orgulho nacional na descolonização, dada a transi-
ção pacífica da tutela.

Acontece, porém, que um pauzinho do tamanho de uma floresta encra-
va a engrenagem. O pauzinho chama-se China. E esta é uma ditadura mons-
truosamente cruel que, com a torpe desculpa da relatividade cultural, mata
crianças, mulheres, “desviantes” e dissidentes a seu bel-prazer. O estômago
contorce-se-me de cada vez que vejo o “sentido de Estado” servir de descul-
pa para toda a espécie de salamaleques à China. Mário Soares inaugurando o
aeroporto com as autoridades chinesas, elogiando Melancia, gastando-se um
milhão de contos em comitiva, e nas vésperas do terror pós-maoísta, sintetiza
tudo o que não gosto politicamente no actual presidente. A minha limitada
cabeça ainda nunca conseguiu compreender de donde vem o aparente con-
senso de apreço pela “bonomia”, “estilo” e “actuação” do presidente, que
leva a que os actuais candidatos à sua substituição se sintam na obrigação de
medrar à sombra do seu supostamente ímpar legado político.

Cavaco Silva é um senhor que governou Portugal durante uns anos e de que a
história não guardará memória. Ele está, evidentemente, convencido do con-
trário. Tão convencido que agora lançou um cartaz que consiste na sua cara e
na frase “Boas Festas”. É uma imagem de terror a que não se consegue esca-
par. É um cartão de boas festas imposto às pessoas. Pior é a vontade que reve-
la: mostrar um pai pleno de bonomia e paternalismo, preocupado com as
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pequenas coisas afectivas da vida da sua prole. É, mais uma vez, uma imita-
ção de Soares.

O erro é duplo: porque imitar Soares, como disse, não é nenhuma vanta-
gem, e porque Cavaco nunca se livrará da imagem de executivo tenaz, na
busca desesperada das “sinergias” que, graças à “flexibilização”, possam ga-
rantir a “excelência” — para usar o jargão hegemónico dos dias que correm e
de que o cabelo engomado da foto do Big Brother é o símbolo incorporado
por excelência. Se Cavaco ganhasse as eleições, teríamos a perpetuação do
cavaco-soarismo, esse regime misto de equívocos e falsas expectativas em
que nos temos vindo a amolecer. Teríamos o lobo vestido com a pele de corde-
iro, clamando o amor entre o rebanho, mas esfregando as mãos de contenta-
mento pela vingança eleitoral.

Não tendo votado PS e tendo demonstrado uma larga desconfiança em rela-
ção à figura de António Guterres, tenho achado que este merece um estado de
graça até mais ou menos ao período das eleições presidenciais. A candidatu-
ra de Jorge Sampaio não deve soar como uma continuidade natural da vitória
do PS. Sampaio não é a consequência lógica de Guterres. Pelo contrário: Sam-
paio é — deveria ser — a consciência de um Portugal de esquerda profundo,
que não só quer o enterramento político definitivo de Cavaco, como quer um
poder vigilante sobre a tentação de deriva conservadora do actual Governo.

Sampaio — o “meu” Sampaio — deverá ser a pessoa que chame à baila
os debates nacionais que o Governo não queira ou não possa promover: so-
bre a união económica e monetária (cujas consequências já se vêem nas ruas
de França), sobre a Europa controlada democraticamente pelos cidadãos
(contra o plano do conselho de administração Chirac-Kohl) e sobre a verda-
deira cidadania e solidariedade social, que não sejam só o voto ou a caridade
católica e a entrega dos nossos destinos a esses grupos de salteadores do risco
hipotético e do medo do futuro chamados companhias de seguros. Infeliz-
mente, Sampaio está a jogar um jogo de equilíbrios em que, uma vez mais, o
modelo parece ser Soares. Convém que se diga: Soares nunca teve uma ideia
política ou um projecto coerente em relação àquelas grandes questões. Para
quê segui-lo?

Dos três reis magos, um já nos trouxe um embrulho cheio de ar e o outro
jóias de imitação, de plástico. Agora queremos ouro, Jorge Sampaio, puro
ouro!

17 de Dezembro de 1995

1 8 0 O S T R Ê S R E I S M A G O S



ÍNDICE CRONOLÓGICO

1992

Dezembro, 06 .........A SIDA está-nos no sangue .......................................................... 1
Dezembro, 27 .........“Adoro o cheiro a napalm pela manhã” .................................... 73

1993

Janeiro, 10 .........O hipermercado Europa ............................................................... 141
Janeiro, 23 .........Profana família ............................................................................... 4
Fevereiro, 05 .........Região Autónoma de Portugal .................................................... 144
Fevereiro, 14 .........“Bye-bye, Brasil” ............................................................................ 75
Janeiro, 20 .........Homofobias .................................................................................... 6
Março, 11 .........Droga, ternura e sorte ................................................................... 78
Abril, 04 .........Pena da morte ................................................................................ 80
Abril, 27 .........Paris e os párias do paraíso .......................................................... 39
Junho, 08 .........O sexo hipócrita ............................................................................. 8
Julho, 11 .........O Estado: danação! ........................................................................ 146
Setembro, 12 .........A colónia balnear ........................................................................... 111
Outubro, 24 .........Conversa de cama .......................................................................... 10

1994

Janeiro, 30 .........Continências ................................................................................... 83
Fevereiro, 06 .........Entre a faca e a parede .................................................................. 12
Fevereiro, 20 .........Eróticas e exóticas .......................................................................... 15
Março, 06 .........“Nós amamos os nossos pais” ..................................................... 17
Março, 20 .........Perdidos e achados ........................................................................ 114
Abril, 10 .........Separar as águas ............................................................................ 148
Abril, 17 .........Três para um ................................................................................... 115
Abril, 24 .........Viva o 28 de Abril .......................................................................... 150
Maio, 01 .........Somos todos sul-africanos ............................................................ 41
Maio, 08 .........A fachada ........................................................................................ 116
Maio, 15 .........À flor da tele ................................................................................... 85
Maio, 22 .........Lotação esgotada ........................................................................... 86

1 8 1



Maio, 29 .........O brinco à esquerda ...................................................................... 19
Junho, 05 .........Ex-votos ........................................................................................... 88
Junho, 10 .........Planetas, satélites e poeira cósmica ............................................ 152
Junho, 19 .........Meias rotas e poliester .................................................................. 118
Junho, 26 .........Bósnia-Ruanda ............................................................................... 42
Julho, 02 .........O muro de pedra ............................................................................ 20
Julho, 10 .........Uma ponte para o Sul ................................................................... 119
Julho, 17 .........O país da bola ................................................................................. 121
Julho, 24 .........A sudeste do paraíso ..................................................................... 44
Julho, 31 .........Trabalhar para o bronze ................................................................ 21
Agosto, 07 .........Nu ..................................................................................................... 23
Agosto, 14 .........Corpo ausente ................................................................................ 24
Agosto, 21 .........Política pop ..................................................................................... 153
Agosto, 28 .........Duas espinhas na garganta .......................................................... 45
Setembro, 04 .........Um sorriso para o Papa ................................................................ 26
Setembro, 11 .........Tele-Sarajevo ................................................................................... 46
Setembro, 18 .........O jardim infantil ............................................................................ 48
Setembro, 25 .........O embargo e o banquete ............................................................... 49
Outubro, 01 .........Os mal-educados ........................................................................... 89
Outubro, 09 .........Milénio ............................................................................................. 91
Outubro, 23 .........Camões era zarolho ....................................................................... 92
Outubro, 30 .........E agora eu matava-te ..................................................................... 94
Novembro, 06 .........A democracia é nossa .................................................................... 51
Novembro, 13 .........Não posso mais .............................................................................. 154
Novembro, 20 .........A leste de Timor ............................................................................. 52
Novembro, 27 .........O fado do índio .............................................................................. 54
Dezembro, 04 .........Lábia ................................................................................................. 95
Dezembro, 11 .........A política tribal ............................................................................... 55
Dezembro, 18 .........Golpe de rins .................................................................................. 97
Dezembro, 31 .........Notas para um conto de Natal .................................................... 122

1995

Janeiro, 08 .........Os zombies ...................................................................................... 123
Janeiro, 14 .........Puros e duros .................................................................................. 98
Janeiro, 22 .........A culpa da vítima .......................................................................... 100
Janeiro, 29 .........Porque não falo de Auschwitz .................................................... 57
Fevereiro, 05 .........Desinfectante familiar ................................................................... 27
Fevereiro, 12 .........Made in Amoreiras ........................................................................ 29
Fevereiro, 19 .........É uma casa portuguesa ................................................................. 156
Fevereiro, 26 .........Gente remota .................................................................................. 58
Março, 05 .........Caviar para todos .......................................................................... 157
Março, 12 .........A opinião em democracia ............................................................. 159
Março, 19 .........“Velhomundo” e “Terranova” ..................................................... 60
Março, 26 .........Olhando por um canudo .............................................................. 101
Abril, 02 .........Tempo de antena ............................................................................ 160
Abril, 09 .........A jangada de areia ......................................................................... 162
Abril, 16 .........Paixão .............................................................................................. 30
Abril, 23 .........Santíssima Trinidad ....................................................................... 61
Abril, 30 .........Aprendizes de feiticeiro ............................................................... 63
Maio, 07 .........A boda real ...................................................................................... 125
Maio, 14 .........Pater familias .................................................................................. 164

1 8 2 O S T E M P O S Q U E C O R R E M



Maio, 21 .........Cozido à portuguesa ..................................................................... 32
Maio, 28 .........Na sombra ....................................................................................... 166
Junho, 04 .........Produto Interno:Bruto! ................................................................. 168
Junho, 11 .........A página do corpo ......................................................................... 34
Junho, 18 .........A noite da raça ............................................................................... 103
Junho, 25 .........Alvorada ......................................................................................... 65
Julho, 02 .........Sul vira Norte ................................................................................. 66
Julho, 09 .........25% ................................................................................................... 104
Julho, 23 .........Manual de instruções .................................................................... 169
Julho, 30 .........Para português viver ..................................................................... 126
Setembro, 03 .........Fora do reino de Deus ................................................................... 106
Setembro, 10 .........O subúrbio da política .................................................................. 171
Setembro, 17 .........Os bois e os nomes ........................................................................ 173
Setembro, 24 .........Campanha e companhia ............................................................... 174
Outubro, 01 .........Um domingo como os outros ...................................................... 176
Outubro, 08 .........Indiferença ...................................................................................... 128
Outubro, 15 .........Irracionalidade ............................................................................... 130
Outubro, 22 .........Três homens num bote .................................................................. 131
Outubro, 29 .........“Deixem-me em paz!” ................................................................... 133
Novembro, 05 .........O pior gene ..................................................................................... 35
Novembro, 12 .........Epitáfios de Novembro ................................................................. 177
Novembro, 19 .........O povo que odiava árvores .......................................................... 134
Novembro, 26 .........Os novos Descobrimentos ............................................................ 107
Dezembro, 03 .........Marchar, marchar! ......................................................................... 68
Dezembro, 10 .........Estratégias de ataque .................................................................... 136
Dezembro, 17 .........Os Três Reis Magos ........................................................................ 179
Dezembro, 24 .........Natal não é todos os dias .............................................................. 138
Dezembro, 31 .........Ano europeu da Europa ............................................................... 69

Í N D I C E C R O N O L Ó G I C O 1 8 3





ÍNDICE REMISSIVO

aborto, 26, 28, 90
Abril, 25 de, 52, 54, 75, 76, 105, 108, 150,

151, 157, 158, 173, 179
Abrunhosa, Pedro, 106
académica, praxe, 115
Açores, 111
adopção, 4, 17, 18, 113
África, 1, 49, 52, 92, 163
África do Sul, 13, 41, 42, 56, 111
água, política da, 60, 163, 164, 177
Alentejo, 120, 162, 166
All You Need is Love, 9
Almeida, João Vale de, 144
Amazónia, 51, 54, 55
“Amazónia: Etnicidade

e Territorialidade”, 54, 55
América, 6, 15, 48, 58, 81, 96
amor, noções, 10, 30-32, 82, 113, 125, 178
Amoreiras, 30, 116
anarco-individualismo, 133
Ancien Régime, 84, 102, 131, 153, 157
Angola, 46, 52, 55, 56, 74
anti-tabagismo, 100
antropologia, x, 4, 5, 15, 44, 73, 74, 159, 163
apartheid, 13, 41, 56
Apocalypse Now, 73, 75
Argélia, 98
Arriaga, Kaúlza de, 85
árvores, ódio às, 134-136
Augé, Marc, 142
Auschwitz, 57, 58

Badinter, 48
Bairro Alto, 103, 104
Barreto, António, 85, 134, 147
Barroso, Durão, 156

Basic Training, 83
Berlim, muro de, 102, 158
Bernardo, Paul, 34, 35
biologia, 20, 33, 169
biomédicas, ciências, 97, 169
Bobitt, 12, 13
boicote, 41, 42
Borges, Jorge Luis, 151
Bosna!, 103
Bósnia, 43, 47, 48, 68, 98, 103
Boswell, John, 21
Brasil, 65-67, 76, 77, 121, 122
Brasília, 65, 66
burocracia, burocratas, 27, 64, 128, 129, 132,

141, 144

Caetano, Marcelo, 78
Cairo, Conferência do, 26, 27
Camarate, desalojados de, 76, 77
Canadá, 60, 61
Candal, Carlos, 174, 175
Capital da Cultura, 54
capitalismo, 25, 149, 173
capitalismo, cultura do, 63, 91
Caracas, 63, 64
Caraíbas, 48, 61
Carnaval, 43, 62, 77, 117, 122, 151
Carneiro, Roberto, 131
carros (estacionados nos passeios), 17, 114,

123, 134
carros, carrocracia, 85, 122, 146, 148
Cartilha do Marialva, 113
cavaco-soarismo, x, 128, 165, 167, 180
cavaquismo, 54, 105, 158, 159, 165
China, 44, 179
Chomsky, Noam, 112

1 8 5



cidadania, x, 48, 67, 70, 71, 83, 84, 99, 104,
117, 124, 128, 132-134, 158, 165, 180

cidades, 19, 39-41, 65, 67, 82, 134, 163, 165
ciência, 3, 11, 12, 21, 35, 36, 91, 93, 95, 105,

107, 169
civilização, civilizacional, 13, 18, 23, 52, 54,

65, 67-71, 81, 87, 95, 97, 108, 115, 122,
149, 150, 157, 158

Clinton, Bill, 6, 49, 68
CNN, 49, 142
Coelho, Eduardo Prado, 159
Coimbra, 12, 13, 82
colonial, colonialismo, 42, 43, 52-54, 59, 63,

64, 73-75, 163, 177
colonial, guerra, 73-75, 84, 85
Combatentes, monumento aos, 84
consciência, objecção de, 69, 75, 84, 85, 97
Constituição, 70, 165
consumo, consumismo, 29, 30, 63, 75, 92,

98, 100, 124, 131, 139
contracepção, 26, 27
Cook, Capitão, 15, 16
corpo, ix, 1-3, 10, 11, 19, 21-23, 25, 31, 34,

35, 47, 76, 83, 84, 87, 97, 107, 132
correcto, políticamente, 48, 50
Correia, Ângelo, 85
Correia, Macário, 95, 100
Correio da Manhã, 90
Costa, Pinto da, 116
crianças, 6, 14, 17, 18, 26, 27, 34, 35, 77, 80,

94, 95, 113, 121, 130-132, 139
crioulo, criolização, 63
cristianismo, 5, 19, 31, 142
Cristo, 30, 31
Cuba, 45, 46, 51
cultura global, 61, 67, 109, 121
cultura, culturas, 1, 2, 9, 10, 15, 16, 19, 20,

22, 23, 25, 30, 31, 40, 41, 53, 55, 63,
75, 79, 82, 102, 103, 114, 115, 124, 126,
127, 133, 142, 143, 147, 149, 159, 164,
168

cultural, crítica, x, 2, 159, 169
culturas, contacto de / encontro de, 39, 51,

53, 59, 99, 108, 109, 139
Cunhal, Álvaro, 112, 175
Curitiba, 66, 67
cuspir, 114

Dayton, acordos de, 68
democracia, 6, 8, 46, 48, 51, 52, 61, 64, 70,

75, 95, 98, 102, 108, 112, 119, 128,
129, 143, 148, 149, 151, 158, 160, 166,
176

Descobrimentos, 7, 54, 57-59, 99, 107-109,
171

Descobrimentos, Comissão dos, 7
desenvolvimento / sub-

-desenvolvimento, 35, 42, 51, 71, 88,
90, 93, 102, 120, 121, 145, 146, 149,
163

Diário de Notícias, 10
dinamarqueses, 142
direita, 39, 46, 51, 54, 56, 70, 76, 118, 149,

150, 153, 159, 168, 173-175, 177
direito, 1, 17, 18, 24, 34, 36, 47, 84, 96, 100,

102, 104, 113, 116, 117, 143
Dos Santos, José Eduardo, 56, 112
droga, ix, 48, 78-80, 104, 124

Eanes, Ramalho, 17, 54, 154, 155
ecologia, 54, 61, 90, 158, 163, 172
economia global, 176
EDP, 117
Educação, Ministério da, 92
educação, sistema educativo, x, 85, 88-90,

102, 104, 118, 136, 172, 175
eleições, 56, 88, 90, 125, 128, 145, 150, 156,

173, 176-178, 180
emoções, 12, 15, 32, 85, 86, 130
erotismo / erótico, 11, 15, 16, 26, 32
Espanha, 60, 77, 121, 163, 164
esquerda, 42, 45, 46, 55-57, 118, 128, 149,

150, 152, 158-160, 168, 169, 172, 175,
177, 180

esquerda, partidos de, 152, 153
Estado, 3, 12, 33, 44, 52, 59, 60, 64, 78, 79,

84, 87, 89, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100,
102, 106, 107, 108, 116, 117, 119, 126,
127, 128, 129, 133, 134, 138, 139, 143,
145, 146, 148, 154, 156, 157, 172, 173,
178

Estado-nação, 39, 59, 60, 66, 143, 150
Estado-Providência, 71, 172
Estados Gerais, 158, 160
Estados Unidos / EUA, 1, 6, 19-21, 30, 36,

41, 46, 48, 53, 56, 71, 73, 77, 78, 92,
139

estudantes, 59, 86-88, 101, 102, 105, 117, 125
etnia, etnicidade, 22, 42, 55, 70
etnocentrismo, 74
etnografia, x, 115, 160
Europa, 23, 24, 42, 47, 61, 65, 67-71, 84, 105,

108, 122, 139, 141-145, 147, 150, 164,
172, 178, 180

Europeia, Comissão, 70, 144

1 8 6 O S T E M P O S Q U E C O R R E M



Europeia, Comunidade Económica
(CEE), 122, 177

Europeia, União (UE), 60, 70, 71, 101, 105,
121, 164, 168, 172

Évora, hemodialisados de, 119, 147
exótico / exotismo, 16, 22, 43, 44, 50
Expo-98, 54
Expresso, 10, 11, 51, 73, 112, 113, 146

fado, 54, 55
“Fado: Vozes e Sombras”, 54
família, ix, 4, 5, 18, 28, 32, 33, 36, 80, 82, 88,

93, 117, 124, 126-128, 134, 139, 154,
162, 164, 165, 173

Faro, episódio do hospital de, 131, 132
Fátima, 107
feminismo, 14, 85, 158
Fernandes, José Manuel, 68
Figueiredo, Eurico de, 80
Filipinas, 27
Forças Armadas / tropa / militares /

serviço militar, 6, 7, 45, 47, 64, 69, 75,
83-85, 105

Fortuna, Carlos, 23
Foucault, Michel, 10, 32
Foz Côa, 58, 59
Frederico, padre, 6
fundamentalismo, 51, 57, 62
futebol, 99, 112, 121, 122, 147, 148, 173

Gago, José Mariano, 105, 131
gay, 1-3, 5-7, 9, 18-21, 25, 35, 36, 50, 174
género, ix, 19, 84
genes, genética, 35-37, 127
Gente Remota, 59
Gente, Partido da, 173
geração, 21, 54, 87, 157
geração rasca, 86
Giddens, Anthony, 113
globalidade, global, ix, 45, 51, 172
Governo, x, 5, 56, 58, 69, 96, 100-102, 105,

106, 112, 119, 120, 128, 129, 131, 136,
146, 147, 155, 156, 159-166, 171, 172,
178, 180

Graham, Billy, 34, 35
Grécia, 129
Gulbenkian, Fundação, 93
Guterres, António, 80, 106, 115, 128, 131,

148, 154, 155, 157, 168, 171, 175, 180

Haiti, 25, 48, 49
Havai, ilhas, 15, 16
Herzfeld, Michael, 128

heterossexualidade, 1, 7, 18, 33, 36, 113
hipermercados, 92, 142
hipotálamo, questão do, 20
história, 21, 32, 41, 47, 54, 56, 61, 65, 66, 73,

74, 79, 95, 128, 134, 139, 151
HIV, 178
Hobsbawm, Eric, 29
Holanda, 122
holocausto, shoah, 41, 73
homofobia, 6, 7, 8, 174, 175
homossexualidade / homossexuais, 1, 6-9,

17-21, 32-34, 36, 37, 46, 49, 50, 150,
174

identidades sociais / identidades
pessoais, 2, 6-8, 17-19, 25, 33-34

ideologia, 36, 37, 47, 60, 159
Igreja (Católica), 4, 11, 12, 21, 26, 27, 59, 98,

99, 107, 138, 154
indiferença, 53, 129
índios, 45, 51, 55, 149
individualismo, 31, 63, 114, 133, 134
infantil, violência, 94
Inglaterra, 15, 47, 77, 92
INIC, 93
integrismo, 98, 99
IPPAR, 58
irracionalidade, 43, 130, 169
Islands of History, 15
Islão, 62
Israel, 45, 46, 162, 177, 178
IURD, 106, 107, 173

Japão, 34, 91
Jardim, Alberto João, 111, 175
jipes, praga dos, 116, 132
jornais, jornalismo, x, 6, 7, 13, 75, 77, 82,

119, 121, 125, 147, 154-156, 159, 174
José, Herman, 161, 162
Joy Division, 158
judeus, judaísmo, 40, 41, 42, 46, 62, 74
Jugoslávia, 39, 43, 69, 81, 83

Karadzic,, 48

La Pureté Dangereuse, 98
Laranja Mecânica, 28
Lawrence, D.H., 22
Leite, Manuela Ferreira, 89, 90, 170
Lévy, Bernard-Henri, 98, 103
Lisboa, 19, 26, 28, 29, 33, 40, 41, 52, 54, 63,

101, 103, 114-116, 122, 123, 135, 176,
179

Í N D I C E R E M I S S I V O 1 8 7



Londres, 33, 40
Lopes, Santana, 157
Louçã, Francisco, 47, 173
Loureiro, Valentim, 106
Lusitânia Expresso, 54
luso-tropicalismo, 66, 74

Maastricht, 69, 70, 128
Macau, 44, 45, 179
Madeira, 6, 62, 111, 113, 175
Mandela, Nelson, 46
marialva, marialvismo, 7, 54, 113, 130
Martinez, Soares, 102
Marx, Karl, 159
masculinidade, 7, 9, 13, 19, 48
McDonald’s, McDonaldização, 30
media, 6, 13, 20, 24, 35, 37, 47, 48, 53, 90, 94,

131, 142, 174, 175
medicina, 1, 22, 33, 36, 51, 169
Médio Oriente, 162, 177
Melo, Eurico de, 116
mercado, 12, 49, 55, 102, 142, 149, 169, 173
Milosevic, S., 43
miscigenação, 44, 62, 74, 108
Moçambique, 52, 73, 74
moderno, modernidade, 23, 32, 40, 44, 65,

67, 82, 84, 91, 115, 143
Mónica, Maria Filomena, 144, 147
Monteiro, Manuel, 112, 153, 154
Morango e Chocolate, 49, 50
morte, pena de, 8, 44, 45, 80, 81, 83
Moura, Vasco Graça, 6-8, 80
Mourão, Vitória, 8
MPLA, 55, 56
MPT, 174
MRPP, 156, 173
mulher, mulheres, 7-9, 12-18, 26, 27, 32, 48,

51, 74, 85, 96, 100, 104, 107, 132, 150
municipalismo, 145

Na Cama com, 10
nação, 30, 60, 66, 73, 84, 108, 130, 131, 148,

153, 172, 173
nacionalismo, 7, 53, 54, 62, 99, 103, 126, 143
Natal, 5, 75, 124, 138-140
NATO, 68, 69
Nogueira, Fernando, 156, 161, 162, 166,

167, 170, 171
Noruega, 70, 113
Nova Iorque, 20, 33, 40, 41, 49, 50
Novo Mundo, 61, 62, 65
nudismo, 23, 24
Nunes, Ivan, 86

O Banquete de Casamento, 49, 50
O Independente, 112, 147, 177
O Mundo de Cá, 109
Ocidente, 2, 19, 44, 45, 52, 55, 79, 87, 167,

177
OGMA, 56, 96, 156, 162
ONU, 57, 68, 69, 90
órgãos, doação de, 97, 98

paixão, 30-32, 142
Palestina, 45, 46, 177
PALOP, 59, 60, 108
Papa, 3, 10, 11, 124, 150
Parabéns, 161
Paris, 39-41
parlamento, 12, 13
paternalismo, 165, 180
pátria, 84, 85, 153, 154
PCP, 70, 112, 144, 149, 167, 171-173
perda, síndrome da, 114, 115
Perdoa-me, 86
Pereira, Garcia, 97, 173
Pereira, Pacheco, 85, 175
Peres, Shimon, 178
periferia, semi-periferia, 98, 171
PIB, gaffe do, 168, 169
PIDE, 150, 151
Pires, José Cardoso, 113
polícia, 39, 44, 64, 80, 81, 83, 103, 104, 117
política, x, 14, 41, 50, 54-56, 97-101, 113,

115, 119, 127, 147, 153, 154, 158, 159,
161, 162, 168-170, 172, 176, 177

Política XXI, 160
Ponte, acontecimentos da, 116, 119, 120
Port-of-Spain, 61-63
portagens, 116, 120, 139
Portas, Paulo, 174
Porto, 29, 33, 54, 106
Portugal, ix, 3, 8,14, 17, 23, 25, 29, 30, 33,

42, 44, 52, 53, 56-60, 63-71, 73, 74,
76-79, 84, 88, 93, 96, 98, 99, 103, 105,
107-109, 111, 112, 114, 121, 122, 124,
127, 128, 130, 143-147, 150, 152, 155,
164, 168, 170, 171, 176, 178, 179, 180

pós-moderno, pós-modernidade, 5, 25, 44,
130, 152, 169

PP, 70, 171-173, 175
PPM, 173
PRD, 173
primeiro-ministro, 89, 90, 116, 118, 119, 131,

132, 156, 168
prisões, 151, 178
propinas, 102, 150

1 8 8 O S T E M P O S Q U E C O R R E M



prostituição, 13, 34
província, 106, 112, 145, 148
PS, 106, 128, 131, 144, 149, 151, 152,

155-159, 167, 168, 171-174, 179, 180
PSD, 29, 56, 95, 106, 111, 144, 149, 151, 156,

157, 161, 166-168, 170-175, 179
psiquiatria, 33
PSN, 173
PSP, 81
PSR, 152, 158, 173, 175
publicidade, 18, 24, 75, 90, 115, 124, 130,

131, 138, 139, 156, 162
Público, ix, x, 8, 34, 58, 68, 74, 126, 144, 147,

157
pureza, 98-100
puritanismo, 96

Rabin, Yitzak, 178
raça, 2, 6, 43, 61, 62, 75
racionalismo, 11, 91, 97, 130
racismo, ix, 2, 8, 61, 74, 76, 77, 98, 104, 108
Ramos, Jaime, 111
real, casamento, 125, 126
reality shows, 86
regionalização, 27, 144-146
Reino Unido, 100
relativismo, 44, 51, 56, 57, 108, 130, 131
religião, 3, 6, 11, 36, 47, 75, 97, 98, 130, 138,

150, 164, 169
reprodução, 15, 18, 32, 33, 125
Ribeiro Teles, Gonçalo, 173
Rio de Janeiro, 65, 77
Rosas, Fernando, 68
RTP, 104
Ruanda, 43, 98
rural, 29, 67, 120, 124
Rússia, 88, 169, 171

Sá Carneiro, monumento a, 151
Sábado, 6, 7, 103
Sahlins, Marshall, 15
Sampaio, Jorge, 157, 160, 167, 178, 180
Sarajevo, 46, 47, 103
Savimbi, Jonas, 52, 56, 112
Schengen, acordo de, 62, 77
Scientific American, 20
sebastianismo, 130
seitas, 62, 91, 98, 107, 124
Seixas, Maria João, 28, 103
selvagem, 22
Senna, Ayrton, 85
senso comum, 11, 13, 18, 19
Sétima Colina, 116

sexual, política, ix, 1, 11-13, 17, 33, 50, 83,
87

sexualidade, ix, 1, 2, 6-8, 10-12, 18, 20, 21,
25, 28, 32, 36, 97, 113, 175

Sexualidades, 10
SIC, 112, 121, 150, 151
SIDA, 1-3, 8, 10, 13, 21, 28, 49, 111, 178
Silva, Augusto Santos, 157
Silva, Cavaco, 27, 105, 117, 132, 148, 154-156,

161, 165-167, 170, 171, 178, 179
Silva, Vicente Jorge, 86
Silverlake, 28
símbolo, simbologia, 13, 14, 23, 54, 70, 118,

127, 180
skniheads, skins, 103, 104, 175
Smiths, 158
Soares, Mário, 55-57, 59, 69, 99, 154-157,

165-167, 171, 178-180
sociais, cientistas, 42, 133
social, ciência, 9, 22, 29
social, contrato, 81, 83, 87
socialismo, 45, 46, 149
sociologia, 4, 41
Sousa Tavares, “caso” Francisco, 84
Stonewall, revolta de, 19, 20
subúrbios, 29, 104, 124, 135, 172
Suiça, 42, 91
superior, ensino, 102, 105, 131, 175

Tailândia, 16, 25
TAP, 118
Tavares, Miguel Sousa, 44, 69, 147, 161
Teixeira, Manuela, 170
Tengarrinha, José Manuel, 151
Terça à Noite, 85, 114
Terceiro Mundo, 2, 22, 27, 51, 53, 64, 67,

108, 112, 120, 149, 172
Thatcher, Margaret, 178
The Invention of Tradition, 29
The Social Production of Indifference, 128
The Transformation of Intimacy, 113
Timor, 45, 52, 53, 56, 74, 75, 90, 176
toxicodependência, 2
tradição, invenção da, 29
trânsito, 120, 127, 146, 148, 176
Trinidad e Tobago, 61-64
TSF, 97
Tudjman, F., 43, 68, 69
turismo, 16, 25, 45, 61, 76, 118
TV, televisão, 5, 10, 27, 35, 40, 41, 59, 63, 75,

82, 85, 86, 90-92, 94, 95, 101, 114, 115,
121, 124-126, 130, 154-156, 160, 161,
174, 175, 179

Í N D I C E R E M I S S I V O 1 8 9



TV2, 29, 46, 103

UDP, 173, 175
UNITA, 55, 56
universidade, 27, 42, 76, 87, 101, 102, 105
universitários, docentes, 101, 104-106
Urbicídio, 46, 47
utopia, 99, 134, 172, 174, 177

Valente, Vasco Pulido, 147, 170
Valentim, São, 29, 30
Vargas, Carlos, 155
Venezuela, 63, 64, 111

vítimas, culpabilização das, 100, 120

Wallerstein, Immanuel, 41
Wiriyamu, 47, 73, 75
Wiseman, Frederick, 83
world music, 54, 158

XY de l’identité masculine, 48

yuppies, 5, 150

Zink, Rui, 133
zombies, efeito zombie, 123

1 9 0 O S T E M P O S Q U E C O R R E M



CELTA EDITORA

A crónica é um fragmento do mundo. Os textos aqui reunidos já
tinham sido tornados públicos, mas só agora são apresentados ao
leitor num espaço autónomo, que é o deste livro.

Estão assim completas as peças do . Ao leitor cabe agora dizer
o que acha da ordem proposta. Uma crónica começa por mostrar o
encontro entre uma cabeça pensante e uma coisa social, mas só
adquire mesmo sentido
se estimular, se encontrar no leitor o mesmo prazer de o
tempo e o espaço em que vivemos.

Miguel Vale de Almeida mostra aqui um desenho possível do mundo
de hoje. Este é um belo livro: sensível, lúcido, terna e terrivelmente
inteligente. Como diria Julio Cortázar, é bom haver livros que

puzzle

pensarsentir
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