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Decisões de Ano Novo 
(Público, 07.01.96) 
 
Juro nunca mais escrever crónicas sobre a situação política – são chatas e as pessoas estão fartas 
do assunto e na realidade não temos poder de decisão. Assim, nunca mais desconfiarei dos 
deslizes conservadores do engenheiro Guterres, que deve ser um espírito de esquerda como 
nenhum. Como nunca mais me afastarei do consenso de que Mário Soares é o máximo, porque 
está à beira da reforma (estará?). Nunca mais direi mal de Cavaco Silva (mas só se ele não 
ganhar as eleições presidenciais). Nunca mais direi mal de Portugal, para não passar por 
estrangeirado ou membro das élites “snobs” de Lisboa. Na mesma linha, nunca mais 
questionarei a sacralidade das tradições e nunca mais brincarei com as novidades que esta tardia 
modernidade nos traz. Corolário: nunca mais a linguagem dos economistas e gestores será por 
mim gozada. Nem a dos media, da publicidade, dos cientistas, dos políticos, ou das pessoas 
pequeninas com pequeninos poderes discricionários, do polícia da rua, ao fiscal do metro, 
passando pelo empregado de mesa. 
 
Nunca mais achincalharei os hábitos quotidianos dos meus compatriotas, tais como cuspir na 
rua, vestir escuro, serem carrancudos e tristes ou estacionarem os carros nos passeios. Aliás, 
nunca mais escreverei sobre os quotidianos e as pequenas histórias de rua, porque o que 
interessa é o “macro”. Nunca mais direi mal dos burocratas e da administração pública, porque 
eles afinal esforçam-se, são mal pagos e ainda têm de aturar a má criação dos utentes (ou será 
clientes?). Nunca mais falarei de sexo, género, homossexualidade, corpo e emoções, para que 
não pensem que sou um obcecado por “essas coisas”: cada um faz o que quer, ninguém tem 
nada a ver com isso, e não é preciso andar por aí a alardear. No plano exterior às crónicas, nunca 
mais farei antropologia humanista e crítica, porque isso é uma tontice dos pós-modernos. Nunca 
mais discutirei com colegas sobre política académica. Nunca mais exigirei um salário mais alto. 
Nunca mais terei conflitos com familiares, porque família é família. Nunca mais desejarei torcer 
o pescoço de um vizinho barulhento, antes apreciarei o típico dos bairros populares. 
 
Passarei a fazer uma quantidade de coisas maravilhosas: vou escrever “O” romance do século 
vinte português. Vou fazer “A” exposição de pintura do século vinte português. Vou criar “A” 
teoria social que mais ninguém largará nos próximos cinquenta anos. Vou aderir ao PS e 
transformá-lo no partido do Portugal do século XXI. Vou subir vertiginosamente na carreira, 
pois vou fazer tudo certinho, calar-me nos momentos certos e usar palavras como “excelência” e 
“sinergia”, escritas sobre a cabeceira da cama para que de manhã me inspirem. Vou fazer 
críticas construtivas sobre as instituições, porque todos temos de ajudar a construír um Portugal 
melhor. Vou descobrir, incansável e detectivesco, todas as coisas boas que há em Portugal e na 
minha gente: direi coisas como “o que os estrangeiros gostam é de vir para cá, com este clima 
maravilhoso” (o último mês não conta, já se sabe que a meteorologia é sabotagem dos 
espanhóis). Vou abandonar as tendências esquerdistas porque passaram de moda e ficam mal. 
Vou deixar de fumar. Vou parar. Vou dormir. 
 
Mas ainda restam os desejos de ano novo, que são doze. Ora bem. Quero gozar de uma saúde 
esplendorosa. Quero ficar muito rico com o totoloto. Quero deixar de trabalhar por obrigação. 
Quero ser muito feliz no amor e ter uma vida sexual estrondosa. Quero ser famoso, colunável e 
invejado. Quero criar – sem esforço mas com muita inspiração – uma obra científica e artística 
genial. Para que isto não seja tudo muito egoísta, quero que toda a gente viva bem e com 
segurança social sem buracos. Quero a paz no mundo. Quero o fim da fome. Quero o fim da 
ameaça ecológica; quero... (ooops, com a pressa, as outras passas caíram ao chão). Vou mas é 
consultar o horóscopo-“cum”-tarot do Público para 1996. Vou dormir sobre o assunto. Como a 
semana de ano novo é muito complicada, juro começar o novo programa em Fevereiro. 
 
Pensando bem, juras, promessas, decisões e desejos de ano novo, reflectem o que não somos. 
Ou o que não poderemos vir a ser. Ou não queremos ser. Há nelas muita hipocrisia e muitos 
“clichés” gastos, resquícios natalícios. E contradições entre o interesse pessoal e o colectivo. 
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Imaginamo-nos outros por um bocadinho. Acreditamos que uma mudança temporal é a 
oportunidade mágica para o renascimento. Em boa verdade, não farei nada do que disse, ou 
deixaria de ser eu mesmo. Juro. 
 
 
Temporal 
(Público, 14.01.96) 
 
Não há volta a dar-lhe: de há semanas para cá só andamos preocupados com o tempo. Com o 
que se convencionou chamar o “mau” tempo, diga-se. Assaltados por ventos e chuvadas de 
sudoeste, perguntamo-nos que aconteceu ao tão “nosso” anticiclone dos Açores. Se calhar 
declarou a independência, emigrou para paragens mais suaves e vai deixar-nos com um clima de 
causar risota aos povos do Norte da Europa. 
 
Ouvir conversas anónimas sobre o tempo é um passatempo fascinante que revela uma série de 
categorias originais. A primeira é a de que a amnésia social parece ser tão importante quanto a 
memória social. A amnésia revela-se no facto de, quando as condições meteorológicas se 
extremam, ser comum ouvir-se dizer que “não se recorda uma coisa assim”. É sempre a 
primeira vez que acontece. No caso deste Inverno, até pode ser que os registos estatísticos 
comprovem essa ideia. Tudo bem. Não impede, porém, que se estabeleça esta sensação de que 
as coisas estão piores que nunca. Daí os medos que logo surgem sobre o efeito de estufa ou a 
subida do nível dos mares. O tempo extremado é a porta de entrada para fantasias negativas 
sobre o descalabro e a vingança da Natureza. E o esquecimento total da ciclicidade – como se 
cada Inverno fosse o primeiro das nossas vidas. 
 
Por outro lado, a realidade objectiva parece ser mais fraca do que as ideias que se tem sobre ela. 
Quer isto dizer que a noção identitária de que vivemos num clima ameno é constantemente 
contrariada por horrores meteorológicos: ou calores intensos, como no Verão passado, ou 
chuvadas como as de agora. Como parecem tristes os turistas que vieram passar o Natal a 
Portugal! Ei-los desejosos de regressarem aos seus climas frios, de neve limpa e casas 
aquecidas... E, no entanto, continuamos inabaláveis na nossa convicção de sermos um cantinho 
eleito pelos deuses, onde todos os outros desejam viver. 
 
Quando se ouvem, nas reportagens histéricas dos telejornais, os camponeses dizendo que a 
chuva e a cheia são boas, os urbanos ficam boquiabertos. É que para os portugueses – já quase 
todos (sub)urbanos e sem hábitos de contacto com a natureza – esta resume-se “ao que vem de 
cima”, sem possibilidade de controlo da nossa parte. À parte as vantagens ou desvantagens para 
a secagem da roupa, o estado do trânsito ou um ou outro surto de gripes, o “tempo” é uma coisa 
chata que “nos acontece”. Daí cada vez mais – e para tal basta ouvir os locutores da rádio- 
classificar-se simplisticamente o tempo como “bom” ou “mau”. Não é preciso explicar: toda a 
gente sabe que o primeiro é “sol/ calor” e o segundo “chuva/frio”. Pessoas como eu, com uma 
péssima relação com o calor, não percebem o carácter hegemónico daquelas classificações. 
 
Segue-se a “iliteracia meteorológica”. Não se trata apenas do facto de se ter perdido a sabedoria 
empírica e/ou adivinhatória dos camponeses em relação ao tempo. Trata-se da incapacidade de 
ler os sinais do tempo por falta de cultura geográfica em geral. São poucas as pessoas que 
conseguem localizar os pontos cardeais num instante; aliás, não se usam em Portugal (ao 
contrário, por exemplo, dos EUA) como sinais direccionais; são poucas as que conseguem, 
portanto, perceber de que direcção vêm os ventos. Ou o que eles significam: que sudoeste é 
tempo de chuvadas e temperatura amena, norte é sinal de céu limpo e frio. E isto para já não 
falar das poucas pessoas que conseguem ler uma carta meteorológica – no entanto, tão simples 
como os sinais de trânsito. 
 
O pior é que tanto a fantasia do clima ameno, como a ignorância dos sinais do tempo, 
favoreceram em Portugal formas de construção e hábitos domésticos absurdos. Já toda a gente 
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ouviu falar de como as casas portugueses são gélidas no inverno, as ruas das que mais sofrem 
com a chuva, os prédios dos que mais “derrocam”. Até a negligência do Estado e privados na 
conservação das coisas, ou a pura e simples falcatrua das empresas de construção civil, 
justificam o caos com o tempo – nunca com a falta de planeamento e cuidado. 
 
Se calhar não é por acaso que, na língua portuguesa, a mesma palavra seja usada para o tempo 
que passa e o tempo que faz. Coisas do destino. O “temporal” por que temos passado é mais 
uma das coisas que nos acontecem, sem que nos tivessemos podido precaver, quer material quer 
culturalmente. 
 
P.S.: Com chuva ou sem ela, porque está a ler estas puerilidades em vez de ir votar? 
Infelizmente não posso dizer em quem, mas suspeito que melhores “tempos” se aproximam. 
 
 
Regresso à Política 
(Público, 21.01.96) 
 
Como a política não é como o desporto, não me sinto obrigado aos salamaleques do “fair play”: 
fiquei mesmo contente com a vitória de Sampaio. Pela primeira vez (!) ganhou aquele em quem 
votei. E fiquei contente com a derrota de Cavaco Silva. Foi-se. Já era. Quando voltar – podem 
crer que volta... – há fortes hipóteses de ser o Eanes à civil do século XXI. Isto é: pouco. 
 
A sensação é a de que se saíu de um “regime” e se entrou na vida política normal. É certo que 
acabou um ciclo político. Mas não se pode exagerar nesta imagem, caso contrário ficamos com 
a impressão de que daqui a quatro ou cinco anos teremos de novo o cavaquismo. Em política há, 
de facto, alguma evolução. Poderemos ter o PSD de volta, poderemos vir a ter um presidente de 
direita, mas já não será a mesma coisa. O ciclo que acabou é mais profundo, mais histórico, do 
que a ideia pré-moderna de ciclo, ou a futebolística de campeonato. Senão vejamos: após o 25 
de Abril, tivemos o período da revolução; seguiu-se-lhe a democracia ainda sob tutela militar, 
uma verdadeira contradição nos termos. Depois as coisas “estabilizaram-se” durante uma 
década: à frente do pelotão seguia um “sidecar”, ora com Cavaco, ora com Soares ao volante. É 
este mundo de referências majestáticas, com os seus campos de influência espalhando-se como 
jacintos-de-água, que agora acabou. 
 
Acabou bem? Acabou mesmo? Ainda não se sabe. Ao contrário do que se diz, os actuais 
detentores do poder não pertencem a uma geração política nova. Guterres fez o seu longo 
percurso no aparelho do PS. Sampaio é um credenciado político já dos tempos da luta anti-
ditatorial. O que deles se espera é a criação de um novo ambiente político em que novas 
gerações pós-25 de Abril aprendam a política, lhe tomem o gosto e avancem com propostas e 
formas de actuação. 
 
É claro que, do governo e do primeiro ministro, por inerência dos cargos, não se pode esperar 
este tipo de “revolução cultural”. Mas já se pode esperá-lo do presidente da República. Nesse 
sentido, é bom que Sampaio faça, na sua pessoa, a ligação entre o passado da luta anti-fascista e 
o futuro do pós Cavaco-Soarismo. É também por isto, e pelas diferenças de ideias e passado 
entre Guterres e Sampaio, que o medo da concentração de poderes é ridículo. Atrevo-me a dizer 
que Sampaio poderá ser muito melhor controlador dos “desvios” eventuais de Guterres do que o 
teria sido Cavaco caso tivesse sido eleito. 
 
Por isso os argumentos do PSD na campanha, sobre a não representatividade de todos os 
portugueses caso Sampaio fosse eleito, eram não só absurdos como reveladores da mais 
profunda ignorância do nosso sistema político e da democracia. Nesta passagem à reforma da 
década das duas águias (Cavaco e Soares) também o PSD vai levar uma reviravolta, e nele 
poderão surgir os equivalentes (mais) conservadores de Guterres.  
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Guterres e o seu futuro primo no PSD terão de lidar com uma nova e uma velha pressão. De um 
lado, a nova direita anti-europeísta e um tanto ou quanto inculta e juvenil do PP continuará a 
pressionar no sentido nacionalista e populista, invocando valores que eles próprios não viveram 
a não ser nos livros de leitura da escola primária. Do outro, o PCP continuará a dar voz à perda 
das “conquistas de Abril”, com alguma razão, mas também como quem carrega um pedregulho 
que já não sabe muito bem a que pedreira foi tirar. PS e PSD parecer-se-ão cada vez mais, 
esgrimirão entre si a governação com argumentos técnicos, ou denunciando a imoralidade das 
falcatruas que se forem descobrindo. 
 
Nesse contexto, caberá claramente a todos nós evitar a paz podre da bipolarização. E caberá a 
Sampaio ouvir, acarinhar e proteger o surgimento de formas novas de exercer a democracia, 
bem como de movimentos sociais extra-partidários que exerçam as suas pressões, influências e 
negociações com os governos; que permitam o regresso à Política com P grande. Sampaio tem 
tudo o que precisa para civilizar politicamente este país. Foi agora que Portugal deixou de ter 
uma vida política parecida com uma autarquia. Foi agora que a democracia começou em 
Portugal. Não a estraguem, por favor. 
 
 
O País Desencontrado 
(Público, 28.01.96) 
 
Apercebi-me há pouco que o programa “Ponto de Encontro” da SIC (que vejo com uma atenção 
mista de culpa estética, perversidade emocional e curiosidade etnográfica) completou um ano. 
Fazendo contas por alto, já por ali devem ter passado para cima de 300 pessoas. Sem contar com 
as recusadas. Podemos, pois, imaginar uma autêntica vaga de gente que procura desaparecidos. 
Isto, já de si, é indicativo de qualquer coisa de muito estranho: a quantidade de relações que se 
quebram e a dificuldade sentida em reatá-las. Não interessa aqui se as pessoas desejam 
sobretudo os cinco minutos de exposição mediática. Ou se é o programa que despoleta 
nostalgias entretanto esquecidas. Os casos são verdadeiros.  
 
O comentário tipicamente “snob” seria dizer que os participantes são “arraia miúda”, com 
poucos meios e educação. (Isto é: não seriam como os burgueses urbanos em busca de carros e 
viagens nos concursos...). As relações ter-se-iam quebrado porque as pessoas seriam 
provenientes de meios “disfuncionais” e porque não teriam o “capital cultural” suficiente para 
porem em marcha as buscas. Isto confirmar-se-ia com os “sinais exteriores” dos participantes: 
roupa, dialecto, pormenores das histórias de vida, embaraço na relação com o digníssimo 
apresentador, mulheres que não cruzam as pernas quando se sentam e colocam as mãos no 
regaço. E por aí fora. É um comentário classista. Na verdade, o que temos é um conjunto de 
catástrofes que – por razões sociais – afectam as vidas dos mais desprotegidos.  
 
Os factos por trás da maior parte dos casos apresentados resumem-se a alguns tipos. Em 
primeiro lugar, temos uma quantidade impressionante de famílias desmembradas: crianças 
abandonadas à nascença, adopções compulsivas, divórcios ferozes, fugas de casa, pais tiranos, 
mães “desnaturadas”. Histórias de família que se resumem na frase “sofri muito, muito mesmo”. 
“Ponto de Encontro” quer ser uma secção emocional da Cruz Vermelha. Mas acaba por revelar 
que a Família não funciona lá muito bem. Ela não surge nem como o lugar natural da 
afectividade, nem é nos “mais humildes” ou tradicionais que ela se “aguenta”. 
 
Em segundo lugar, temos as migrações e a emigração. É um pedaço importante da história do 
país que ali está: o deslocamento para as cidades; a miséria que leva a emigrar; a perda de 
vontade de regressar; a opção por outra vida. Diz muito a desfavor da fantasia do cantinho de 
origem ou da saudade. De algum modo ligado a este tópico, surge o das colónias. Ou são casos 
de emigração para África e corte com a família em Portugal, ou casos relacionados com a 
confusão pós-independência e o “retorno”. Entre os dois momentos e movimentos, está outra 
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das grandes amnésias nacionais: a guerra colonial, que resultou em parte do primeiro e 
provocou o segundo. 
 
Mas o terceiro tópico é o mais fascinante e devia despertar a curiosidade dos historiadores 
sociais. São as criadas. Quantas mulheres naquele programa, que procuram ou são procuradas, 
não foram criadas domésticas! São, é certo, histórias que se reportam ao período entre os anos 
40 e 60. (Nisso o país terá passado por uma grande mudança: não só é difícil para a classe média 
de hoje ter criada, como já é também “inconcebível” em termos de mentalidade). São histórias 
de saída da aldeia para servir na cidade; ou de escravatura encapotada sob a figura da adopção, 
muitas vezes forçada. Está por fazer a história de um país que viu milhares de mulheres suas 
circularem como mercadoria pelo país, vivendo entre estranhos, e perdendo os laços com os 
seus. 
 
Em geral, estamos perante a revelação de relações que a nossa memória social obliterou: o 
tráfico de domésticas, a emigração, o colonialismo e a guerra, a família como lugar de conflito. 
Num país pequeno, em época de tecnologias de informação, as pessoas que ali nos surgem 
andaram literalmente “às aranhas” procurando-se umas às outras. Distâncias geográficas 
pequenas passaram a ser grandes. Relações cara-a-cara não foram substituídas pela carta ou o 
telefone. Todavia – subitamente – a segunda geração, a da filha da velha criada, corre à TV para 
repor a sua história. 
 
Sem querer, coisas como “Ponto de Encontro” põem as pessoas anónimas a reconstruirem as 
suas histórias e, com elas, a memória de um país em que as misérias sociais têm por primeiro 
efeito o desencontro e a tristeza. 
 
 
Os Argumentos Bósnios 
(Público, 04.02.96) 
 
Um café. Depois do acidente na Bósnia. O homem que sorve a sua bica diz que os soldados 
portugueses se ofereceram porque a soldada era boa. O empregado de balcão, que folheia um 
jornal, repete o que lê: “pois é, temos que assumir os nossos compromissos com a NATO, se 
não ninguém nos respeita”. Uma senhora algo incomodada com a conversa diz que nem sabe 
onde é a Bósnia e que, a enviar soldados, devia ser para Angola. Um senhor de idade relembra 
aos presentes que os soldados são voluntários. Um rapaz mais cínico diz que os Portugueses 
ainda ficam com mais fama de fazerem triste figura. 
 
Os argumentos Bósnios são uma salada macedónia de perspectivas cruzadas que revelam que 
algo não é claro neste processo. Se saírmos do café e “subirmos” até aos políticos e jornalistas, 
que temos? Mário Soares é visto na TV insistindo no carácter voluntário dos soldados. Outros 
insistem no facto de, além de voluntários, serem profissionais. À direita diz-se que nada temos 
que ver com aquela guerra, mas sim com Angola (como se as asneiras não tivessem sido já 
suficientes). À esquerda fala-se do eleitoralismo de Clinton e da submissão à NATO (como se 
não houvesse uma questão de vida ou morte a resolver). Algures pelo meio invoca-se a 
moralidade e a responsabilidade de participar na resolução de um conflito Europeu que gerou 
toda a espécie de sofrimentos. 
 
Do lado português, os jovens que morreram eram de origem humilde – como se costuma dizer. 
A sua escolha da profissão militar, sendo “livre”, terá sido condicionada por uma série de 
factores. Desde o desemprego, até à mística masculinista da guerra, passando pela possibilidade 
de uma carreira numa instituição paternalista, que trata da vida das pessoas e lhes garante 
subsistência, assistência social, e um guião de valores em torno da defesa da pátria. Em tempos, 
teriam ido quer quisessem quer não. Fosse através do recrutamento ou do serviço militar 
obrigatório, a hierarquia militar sempre repetiu a hierarquia social: quem vai e morre são os 
mais desprotegidos económica e culturalmente. E fosse para onde fosse: nunca os soldados 
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souberam de facto para onde iam. Até na defesa do “solo pátrio”, o prémio que os esperava no 
regresso à paz ou à independência era a pobreza. O problema do complexo bélico-militar é este: 
é contraditório com a democracia, os direitos de cidadania e o sonho de uma civilização melhor.  
 
Do lado Bósnio, o que temos não é uma irracionalidade própria dos Balcãs. Esse argumento 
racista tem sido usado para justificar intervenções estrangeiras sobre os destinos das populações. 
Intervenções que levaram à situação actual, com a aliança preciosa dos ditadores locais, cujo 
poder assenta justamente no seu reconhecimento por potências europeias. O radicalismo étnico 
é, ali, um argumento que toda a Europa sempre utilizou, só que levado ao extremo. Por quase 
toda a Jugoslávia, também muita gente comum se empenhou em concretizar os devaneios 
nacionalistas e militaristas dos dirigentes locais: defenderam os “solos pátrios”, diabolizaram os 
“outros”, e cumpriram os seus “deveres para com a pátria”. O problema da ex-Jugoslávia é este: 
a definição e a limpeza étnicas são contraditórias com a democracia, os direitos de cidadania e o 
sonho de uma civilização melhor. 
 
O actual processo de paz não é o que devia ter sido, mas é o que há. A participação portuguesa 
faz sentido moral. Mas não devia ter assumido esta forma. Portugal perdeu a oportunidade de 
deixar de imitar os outros, e de inovar, enviando, por exemplo, uma força humanitária não 
militar. O “encontro de culturas” entre os “voluntários” portugueses e os “voluntários” bósnios-
muçulmanos, croatas e sérvios vai ser o encontro de gente comum. De boa gente. Uns 
apanhados na geo-estratégia de dependência do seu país e numa instituição militar que já devia 
ter sido questionada de alto a baixo (incluíndo a sua existência). Os outros apanhados nas 
vertigens dos cabos de guerra locais e no “bluff” do jogo de influências de potências Europeias 
e dos E.U.A. 
 
“Quem se lixa é o mexilhão, já se sabe” – conclui o empregado de balcão. Foneticamente 
apropriado, o nome da sua profissão.... 
 
 
Terceira Classe 
(Público, 11.02.96) 
 
Instalou-se nos últimos tempos uma moda “rétro” que, tendo a sua graça, nos dá indícios de 
algum mal estar na nossa sociedade e de dificuldades em o resolver através da inovação e da 
criatividade. Refiro-me às reedições dos livros de leitura do Estado Novo, à cartilha de João de 
Deus oferecida no “Expresso”, e à reedição dos mapas de Portugal que decoravam as escolas 
primárias de há trinta anos. 
 
Parece tudo inocente. E pode sê-lo, dependendo do tipo de sorriso com que o consumidor encara 
os objectos. Há qualquer coisa de parecido com o uso e abuso da figura de Lénine na Rússia 
actual: exemplar é a “t-shirt” em que se sobrepõem a esfinge daquele com os arcos dourados da 
McDonald’s. Mas é diferente: na Rússia fez-se isso logo a seguir ao fim do regime, de modo a 
desmontá-lo através do humor. Por cá, os referidos objectos aparecem vinte anos depois do fim 
da ditadura. Para mais, o que aparece em Portugal não são apenas emblemas e símbolos de um 
regime anterior. São produtos e discursos elaborados. E directamente relacionados com a 
Educação. Para cúmulo, o humor está totalmente ausente, como é costume em paragens pouco 
criativas. 
 
Eles surgem no momento em que se ouvem queixas de que as crianças não sabem ler; não 
sabem História; muito menos Geografia. São queixas com alguma razão, depois da invasão da 
pedagogia pelas teorias académicas. Só que os queixosos propõem como solução uma 
aprendizagem da leitura em que o código é aprendido sem nenhuma relação com os significados 
do que se lê e escreve ou se pode vir a ler e escrever. Propõem um ensino da história cuja 
epítome seria a memorização dos nomes dos reis. E propõem – ao mesmo tempo que se 
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deleitam com a memória do que sofreram com isso – que as crianças memorizem as linhas de 
comboio. Mesmo as desactivadas, suponho.  
 
Já parece mania: quando as coisas correm mal, procura-se no passado a solução. A atracção que 
aqueles produtos exercem deve-se a um facto muito simples: são estúpidos. Porque são 
simplistas, são redutores, e fecham pistas em vez de as abrirem. Leia-se com atenção um 
daqueles Livros de Leitura e ficar-se-á abismado com as ideias que ali correm sobre a família, a 
hierarquia social, o papel das mulheres, a história de Portugal, a religião. Livros daqueles “já” 
só deve haver (saídos fresquinhos dos respectivos ministérios da educação) na Croácia e na 
Sérvia. Porque também aí o simplismo é a cartilha maternal das tiranias locais para reforçarem a 
intemporalidade das Nações e das suas “purezas étnicas”. 
 
É compreensível – nesta pós-modernidade (peço desculpa, tem que ser...) – que a estética 
daqueles produtos seja um dos seus principais atractivos. Têm o seu quê de “naïf”, as cores são 
tão pastel como os textos, e o mundo que apresentam não é complicado. Infantilizam-nos. Os 
mapas, por exemplo: Portugal é uma linda mancha colorida de verdes, rosas, amarelos e azuis 
pálidos (supostamente habitado por caras pálidas, o que convém). A Espanha é uma mancha 
branca à margem, terra de ninguém, sítio onde acaba o que interessa. As manchas coloridas 
invocam ainda o debate actual sobre a regionalização. Elas indicam as “Províncias”, uma das 
invenções que mais profundamente foram absorvidas pelos Portugueses. 
 
Quanto à cartilha de João de Deus, o meu exemplar já serviu para acender a lareira. Por uma 
razão mais perversa: para celebrar a minha decisão irrevogável de nunca mais comprar o 
“Expresso”. Isto desde o fatídico Sábado em que, do editorial até à composição das fotografias 
dos candidatos e às legendas, o respeitável semanário apelava ao voto em Cavaco Silva. Se há 
relação entre o apelo ao voto num homem com as qualidades dos que figuravam num daqueles 
Livro de leitura, e a edição da phantástica cartilha, não sei. Mas que há coincidência com o ar 
dos tempos que correm, lá isso há. 
 
Façam-se “t-shirts” com a capa do Livro de Leitura da (de) Terceira Classe e seus meninos da 
Mocidade Portuguesa correndo para (contra?) o leitor. De preferência agitando bandeirinhas do 
PSD ou similar, para apimentar a coisa. Isso sim: tinha piada, recriava o passado, dava-nos 
ânimo para o fu.turo como gente inventiva. Mas por favor: não dêem aqueles livros a ler às 
criancinhas. E, sobretudo, não mostrem o mapa com as “Províncias” aos deputados que vão 
tratar da regionalização. 
 
 
Meia dúzia de princípios 
(Público, 18.02.96) 
 
O leitor já alguma vez leu a Constituição da República Portuguesa? É provável que não o tenha 
feito. Não é caso para espantar: são quase 300 artigos, cobrindo quase tudo na organização de 
um país. Mesmo aquilo que poderia estar escrito noutro tipo de legislação.  
 
Sabemos que a nossa tradição é bem diferente da Anglo-Saxónica, e que é fantasioso termos 
algo de semelhante à Magna Carta, ou à Constituição Americana, cujo original manuscrito 
milhões de Americanos vão “visitar” regularmente, como símbolo importante que deve ser. 
Sabemos também que a juventude do regime democrático tem feito com que a Constituição de 
1976 tenha vindo a ser revista de cada vez que as circunstâncias mudam e se vão desadequando 
do clima de então. Isto transmite insegurança e desnorteio. Como se faltasse um contrato básico. 
Passamos a vida a dizer coisas como “estamos num Estado de direito” ou “somos todos iguais 
perante a lei”. De facto, estas coisas estão escritas na Constituição, no meio de um ror de 
pormenores. Mas são as que interessam. Princípios “éticos” de um contrato político para a 
cidadania. 
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Agora que se aproxima mais uma revisão, quem sabe o que está em causa? Porque não imaginar 
uma folha A4 onde estão enunciados os princípios fundamentais da nossa comunidade? Eles 
seriam a base para todas as elaborações legais subsequentes. Simples, fáceis de decorar e 
invocar, seriam como os Dez Mandamentos para os crentes. Como um mito fundador para um 
povo dito primitivo. Como um acordo original entre namorados. Um papel que se pode trazer no 
bolso e mostrar ao polícia ou ao ladrão, ao senhorio e ao inquilino, ao deputado e ao eleitor. Um 
papel com meia dúzia de princípios: 
 
Artº 1º: Portugal é uma República baseada na soberania popular e é um Estado de direito 
democrático. A democracia é também económica, social e cultural. Estão garantidas as 
liberdades de expressão, manifestação e associação. Portugal participa da construção da União 
Europeia, visando uma comunidade de cidadãos sujeitos a uma Constituição comum. 
 
Artº 2º: Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Ninguém pode ser privilegiado ou 
prejudicado em função de ascendência, sexo, género, orientação sexual, origem étnica ou 
territorial, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição 
social ou deficiência física. A vida humana é inviolável. Em caso algum haverá pena de morte. 
 
Artº 3º: Portugal é uma República solidária. Todos têm direito ao trabalho, à segurança social, à 
protecção da saúde, à habitação, ao ensino gratuito e a um ambiente ecológico equilibrado. O 
poder económico subordina-se ao poder político democrático. Devem coexistir os sectores 
público, privado, cooperativo e social de propriedade dos meios de produção. A economia deve 
ser regulada no sentido de garantir uma distribuição tendencialmente equitativa da riqueza. Os 
impostos deverão ser socialmente justos e visar a diminuição das desigualdades. 
 
Artº 4º: Os orgãos de soberania são o Presidente da República, o Parlamento, o Governo e os 
Tribunais e os seus poderes são separados. Os titulares dos órgãos são designados por sufrágio 
directo, secreto e periódico. As autarquias, dotadas de orgãos representativos, visam a 
prossecução dos interesses próprios das populações e, mediante consulta a estas, podem 
constituir-se em associações autónomas de nível regional dotadas de orgãos representativos. 
 
Artº 5º: Portugal é uma país solidário com a libertação dos povos e com o desenvolvimento 
sustentado e sustentável. Portugal prescinde de ter Forças Armadas e só intervem 
internacionalmente em acções de ajuda humanitária. A vigilância e defesa do território é 
garantida por corpos especiais da Polícia. Portugal tem uma responsabilidade histórica perante a 
paz e o desenvolvimento dos países de língua oficial Portuguesa. Os cidadãos de ambos os 
sexos prestarão serviço cívico pelo período de um ano, em serviços de protecção civil, 
solidariedade social e ajuda ao desenvolvimento em países necessitados. 
 
Artº 6º: Qualquer alteração à Constituição deverá ser referendada pelos cidadãos. 
 
Fui um pouco mais longe – nos conteúdos – do que o previsto, não fui? É o que acontece 
quando começam a falar-nos de revisão constitucional.... 
 
 
S.T.R.E.S.S. 
(Público, 25.02.96) 
 
A Síndrome do Trabalho, da Rotina e da Existência Sem Sentido parece estar a afectar-nos a 
todos, sem que saibamos como a curar. Sem uma compreensão das causas não há saída possível 
para as doenças de civilização; e sem o poder suficiente para alterar as causas, as perspectivas 
são más. Durante o Inverno Negro de 95-96 sofri de S.T.R.E.S.S., tendo somatizado a condição 
nos mais diversos achaques. Como a medicina não ajudasse, pus-me a fazer trabalho de terreno 
sobre mim próprio. Assim, fiz listas e contabilidades do que me agradava e desagradava na vida 
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quotidiana. Das que podia e não podia mudar. Pelo menos fiquei a “saber” – e agora sinto-me 
melhor. O leitor compare com a sua experiência. 
 
O trabalho é quase sempre o principal problema. Começa por ser uma questão existencial: o 
absurdo de ter de trabalhar para ganhar dinheiro e com ele comer e consumir. Para isto não há 
resposta e não se antevê uma nos tempos mais próximos. O problema está na divisão entre a 
vertente rotineira e desinteressante do trabalho e a vertente criativa. Oitenta por cento do tempo 
de trabalho é gasto em actividades sem sentido: burocracia, administração, reuniões, e o que – 
no caso da universidade – chamamos “política académica”. Um horror. Ou em aulas a mais 
(como constatam espantados os colegas estrangeiros): para os alunos, que estão assim na 
universidade como num liceu; e para os docentes, que não podem fazer investigação. Ambos 
aproveitariam melhor se usassem mais tempo a ler e a escrever. A parte mais criativa do 
trabalho – a investigação – em vez de exercida, é uma miragem salvífica adiada para sempre. 
Paradoxo: apesar de ser um dos poucos espaços de liberdade de pensamento, a universidade não 
deixa de ser uma fábrica de alienação. Chaplin podia ter rodado nela a célebre cena dos 
parafusos. O leitor compare com a sua experiência. 
 
Quanto à rotina, é como um campo minado: habituamo-nos a ver as bandeirinhas que assinalam 
o local das minas e sentimo-nos à vontade nas zonas de segurança. Um dia pisamos a mina e 
apercebemo-nos que está desactivada. Não explode. Mas raramente nos passa pela cabeça 
transpor o cordão de segurança. Aos poucos definhamos no doce remanso da rotina, até que nos 
apercebemos, quando o S.T.R.E.S.S. ataca, que estamos meio-mortos. É patético. Ao contrário 
do que se pensa, o mal-estar ataca quando somos pressionados a fazer coisas estúpidas, no meio 
de uma vida rotineira, e não no auge de um processo criativo. Comum a estas situações – e julgo 
que comum à vida de toda a gente – está a ausência de sentido (“meaninglessness”, em inglês, é 
mais musical): trabalhos, relações de poder e rotinas sem qualquer Sentido. As hipóteses de 
exercer a criatividade, a partilha e a descoberta são ínfimas. Para mais, a vida do dia-a-dia está 
cheia de situações que levam o S.T.R.E.S.S. a medrar como fungos: casas desagradáveis, 
trânsito louco (virá de transe?), doenças imaginárias, famílias no fio da navalha, amores pelo 
telefone. Sem tempo para o essencial, já o julgamos secundário e ajudamos, assim, a reproduzir 
os próprios problemas que nos afectam. O leitor compare com a sua experiência. 
 
Não há nada de novo no que aqui digo. Desabafos destes contra o lado negativo da vida 
moderna já se fazem sentir desde há muito e a solução não é um impossível regresso à tradição 
(e suas grilhetas). Alguma coisa tem sido feita para mudar a situação? Sim: a redução dos 
horários de trabalho, por exemplo, o aumento da oferta de lazer, ou a ideia de que o amor é a 
bitola do bem-estar. Só que esta mudança traz consigo novas armadilhas: as pressões do 
consumismo e da moda, por exemplo, ou o “laissez-faire” pós-moderno, são também fontes da 
maleita de aqui me queixo. O que é possível fazer para mudar este campo de concentração ao 
som de violinos e encimado por uma placa que diz “Arbeit macht Frei”?  Há quem consiga 
escapar-lhe não participando, mantendo um “low profile”, apurando posturas de bicho do mato. 
Fazem muito bem. Mas também há quem ache que é necessário mudar as condições de trabalho, 
das relações de poder e da vida do dia-a-dia. Pessoal e colectivamente. Negociar e pressionar “a 
la” social-democracia, mas sempre com um sonho radical “a la” anarquista. Se começarmos a 
procurar sentido para o que fazemos, descobriremos tudo o que não faz sentido: o proverbial 
caixote do lixo da História há muito que tem a tampa aberta para receber o S.T.R.E.S.S. 
 
A Reacção 
(Público, 03.03.96) 
 
Estaremos perante uma cultura da oralidade, em que o pouco recurso à escrita denota o pouco 
recurso à leitura? Estaremos perante uma fraca cidadania na quase ausência de reacções e 
expressão de opiniões? Estaremos perante uma sociedade que recalca no anonimato as pulsões 
mais discriminatórias? Estaremos numa cultura do “sério” em que o humor se restringe à 
chalaça? Sobre isto tenho uma pequena amostra para vos apresentar. 
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Na minha actividade de cronista, tem-me surpreendido o facto de as reacções escritas dos 
leitores serem poucas (deixo de lado as polémicas com colegas de actividade, uma categoria 
muito diferente de leitores). Será isto um indício de uma cultura da oralidade, em que a escrita 
não é cultivada? Esta é uma hipótese, já que a outra – bem pior – seria o completo desinteresse 
dos textos.... De entre as formas de reagir pela escrita, há duas bem diferentes: as cartas 
dirigidas à secção de correio dos leitores do jornal e as cartas enviadas pessoalmente ao cronista. 
As primeiras denotam o desejo de publicação, de expressão assumida de uma opinião. São as 
que fornecem os sinais mais optimistas quanto à vontade de participação dos cidadãos. 
 
As segundas dividem-se em duas categorias: as anónimas e as assinadas. As últimas são, no 
geral, expressões de apreço. O leitor manifesta uma espécie de comunhão afectiva com as 
opiniões do cronista; adere ao seu “clube”. Outras há que se reportam a assuntos muito 
concretos, regra geral apenas aflorados numa crónica. Por exemplo, uma senhora envia uma 
carta sobre a importância das árvores e uma foto de um especimen precioso em risco de ser 
destruído. Trata-se da defesa de uma “causa” específica. Do cronista espera-se que torne essa 
causa socialmente relevante. “Afectivos” ou “militantes” – bem hajam: em cada carta escrita há 
um cidadão preocupado. 
 
Todavia, o que fascina, assusta e preocupa são as cartas anónimas. Bem sei que a atitude 
correcta é não as ler e deitá-las fora com o envelope ainda virgem. Só que eu não resisto à 
tentação – e leio-as. E pasmo. Pasmo sobretudo com o facto de as cartas anónimas constituirem 
a maior parte do meu modesto correio. E morro de curiosidade por saber quem são estas pessoas 
que assim diluem a sua individualidade. Por via de regra o conteúdo é insultuoso ou expressivo 
de uma opinião que o próprio considera tão escandalosa que tem receio de a subscrever. Ao 
prescindir da individualidade, o seu autor acaba por ser uma caixa de ressonância de 
estereótipos sociais. E o anonimato ajuda a reproduzir a ideia de que certas questões não 
existem na nossa sociedade. 
 
São todas sobre homossexualidade ou sobre judaísmo. Há-as escritas por loucos, como a própria 
caligrafia parece indicar. Mas há-as escritas por gente que articula as suas ideias, por muito 
troglodíticas que estas possam ser consideradas. Os insultos aos homossexuais não me 
espantam: participam de uma raiva profunda que dá pelo nome de homofobia. O que assusta 
mais é a necessidade de reagir contra a defesa pública dos direitos dos homossexuais. O autor de 
uma carta anónima é também o mais feroz inimigo dos direitos de cidadania. Por outro lado, à 
partida não se compreende porque aflora tanto anti-semitismo em Portugal. A não ser que a 
explicação seja a amnésia social criada ao longo de séculos para ocultar o fundo judaico da 
nossa cultura. Dos leitores não-anónimos apenas um se referiu ao assunto – mas para “explicar”, 
em dezenas de páginas de “erudição” revisionista, que o Holocausto nunca aconteceu.... 
 
Há, por fim, um aspecto interpretativo comum a todas as reacções escritas: nota-se que o sentido 
de humor não é o forte. Sobretudo o sentido da ironia. Demasiadas pessoas levam demasiado “a 
sério” o que é escrito. Claro que o problema pode ser a inaptidão do cronista para transmitir as 
figuras da ironia. Mas nota-se que não é isso quando as reacções levam “a sério” as ocasiões em 
que o cronista diz que faz ou pensa coisas que pensa ser óbvio não fazer e não pensar (nunca 
queimei, de facto, a Cartilha de João de Deus...). A provocação pedagógica, a pessoalização ou 
o exagero parecem ser mal vistos ou mal entendidos entre nós. 
 
Os leitores que me perdoem tê-los usado como “cobaias”. Aos anónimos, porém, é logicamente 
impossível pedir desculpa, pois não existem. “Pero que los hay, los hay”, lá fora, no mundo real. 
Mas fica o agradecimento a quem o faz e um apelo a quem o não faz: leiam, escrevam, opinem, 
assinem. Para darmos conteúdo à expressão “sociedade civil”. 
 
Cartilha Expresso 
(Público, 10.03.96) 
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Por coincidência, a crónica do passado domingo sobre as reacções escritas dos leitores, 
emparelhava com uma carta do director do “Expresso” protestando contra uma crónica anterior. 
A de domingo passado não era uma resposta à carta. A de hoje é que é. Não para criar polémica: 
mas sim porque a reacção de JAS é um bom exemplo de um problema mais geral: o que pode 
um cidadão fazer com o poder dos media? 
 
Na crónica visada eu abordava a questão geral da recuperação actual de símbolos e modelos de 
ensino do antigo regime. A alusão ao “Expresso” (introduzida graças ao “motif” da Cartilha 
oferecida por aquele jornal) prendia-se com outra questão: a edição de 12 de Janeiro de 1996, 
que chegou às mãos do público no sábado, dia 13, véspera das eleições presidenciais. Esta 
continha um editorial de JAS defendendo o voto em Cavaco Silva. Ponto um: não há qualquer 
problema nisso. Os jornais são livres de dizerem o que quiserem; assim como eu sou livre de 
dizer que não compro um jornal por causa das suas opiniões. Os jornais – e ao contrário do 
senso-comum estabelecido, sobretudo em relação ao “Expresso” – não são instituições 
intocáveis. Muito menos o lugar da verdade. 
 
Mas tinha havido algo de especial que me tivesse chocado naquela edição do “Expresso” e que 
não tivesse comentado? Sem dúvida: as opiniões que não são escritas mas que passam 
subliminarmente sob a forma de imagens e edição. Exemplifico. Na página 2, duas fotos: numa, 
Sampaio é uma cabecinha quase invisível afogada num grupo de populares e microfones; 
noutra, Cavaco é uma cara proeminente e sorridente, dando um aperto de mão a um popular, 
rodeado de mãos desejosas de o cumprimentar. Na página 3, Sampaio é fotografado de costas, 
perdido na escuridão de um comício; Cavaco, na página 4, surge de frente, gesticulando vitória, 
no centro de um círculo de luz (holofote? “Objectiva”?). As legendas respectivas rezam assim: 
“Sampaio escolheu o terreno mais favorável para o fim da campanha: concelhos dominados por 
câmaras do PS”. E: “O Norte deu novo ânimo a Cavaco e na segunda semana de campanha, 
marcada pelo incidente de Tarouca, já havia na caravana quem acreditasse na vitória”. Na 
“Revista”, a escolha das fotos (dos micro-segundos da gestualidade dos visados...) reforça o 
“sub-texto”: Sampaio parece aflito, inconstante, descontrolado; Cavaco, composto, sereno, 
estável. Se os discursos escritos podem servir de base para o debate democrático de ideias, já 
com as imagem as coisas são mais subliminares. 
 
Nada disto é ilegal. Ou sequer ilegítimo. Sê-lo-ia se se tratasse, por exemplo, da TV do Estado. 
Os orgãos de poder e os organismos públicos são controláveis pelos cidadãos, através do voto, 
da queixa às autoridades ou da imprensa. Acontece, porém, que os media são também um poder; 
mas sem qualquer controlo democrático. Longe de mim sugerir que o tivessem da mesma forma 
que os orgãos do Estado. O poder dos media só pode ser controlado pelo seu público. Se se 
gosta, compra-se, se não se gosta não se compra. É assim como boicotar as latas de atum que 
não tenham escrito que não foram mortos golfinhos na pesca do produto. Mas tal como neste 
caso é preciso uma prévia consciência ambiental, no caso dos media faz falta a “educação para 
os media”.  
 
Afirmar publicamente que se deixa de comprar um jornal por não concordar com as suas 
opiniões faz parte da minha concepção de democracia – felizmente diferente da de JAS. 
Reconhecer o (pequeno) poder de influência que tenho como cronista (enquanto o jornal “sério” 
me deixar, como JAS parece insinuar) e assumi-lo, parece-me mais límpido do que a estratégia 
do “Expresso” no dia 12 de Janeiro. A minha função não é ser “edificante” (como sugere JAS 
em tom moralista), mas sim “desedificante” (entre aspas, para que se perceba a ironia...), no 
sentido de desmontar o que pretensamente se apresenta como líquido e cristalino. Incluindo a 
sacralização dos livros e da leitura (simétrica da sua diabolização) ou o “branqueamento” do 
poder e do negócio dos media com uma retórica contraditória, que ora fala de “objectividade”, 
ora se protege com uma ideia fetichizada de liberdade de expressão. 
 
Quanto à Cartilha, se JAS quiser, posso devolver-lha pelo correio. Expresso. 
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Descolonizar o futuro 
(Público, 17.03.96) 
 
Um colega norueguês enviou-me uma proposta de artigo (para apresentar num congresso) que 
me fez pensar. Devo dizer que é raríssimo hoje em dia surgirem propostas de artigos que façam 
pensar. Justamente por causa da lógica mecanicista do “publicar ou morrer” que impera em 
vastos sectores da vida académica. Questão que, aliás, não deixa de ter as suas ligações com o 
que o meu colega propõe. 
 
Ele começa por afirmar que o Estado-providência escandinavo é um “regime de trabalho”. 
Gosto da expressão. É-o porque define os seus súbditos por relação a uma moralidade do tempo 
e do trabalho: o progresso pessoal linear através de uma carreira, educacional ou laboral. É por 
isso, diz ele, que os desempregados são vistos pela moral dominante como párias que não 
partilham a mesma ideia de tempo, do seu uso e do seu fim último. Não é nada difícil aplicar o 
mesmo a Portugal, com a (enorme) ressalva de não termos desempregados por opção. Também 
por cá, o tempo presente é inexistente para a maior parte de nós, porque é sempre vivido em 
função do futuro. Daquilo “para que” se está a trabalhar. Quando contamos a alguém “o que 
estamos a fazer” referimo-nos quase sempre a projectos e a concretizações futuras. Ou então 
falamos do que já concretizámos no passado, remoto ou recente, de modo a nos narrarmos a nós 
próprios como personagens de uma história com princípio, meio, fim e ... moral. 
 
Vivemos numa época em que o presente é esvaziado. Talvez por isso a publicidade e o 
consumismo apelem tanto à satisfação dos desejos imediatos, sabendo que estão a acicatar uma 
dos nossos mais ocultos desejos. No entanto, a ironia está no facto de a satisfação desses desejos 
de consumo e prazer acabar por ter de ser encaixada numa “carreira de vida” linear e 
cumulativa. Caso contrário, como conseguiríamos comprar o carro que nos pede que “sejamos 
realistas e exijamos o impossível” – essa frase libertária de Maio de 68 agora canibalizada pela 
indústria automóvel francesa? Por isso, quando alguns moralistas nos dizem que hoje em dia 
somos egoístas e narcisistas, desconfiemos. Pode bem ser a moralidade do tempo linear a tapar 
as brechas que se vão abrindo aqui e ali. 
 
O modelo de tempo que usamos apresenta-se como racional, quando, na realidade, é quase 
mágico. Quando planeamos uma educação, uma carreira ou simplesmente as tarefas que temos 
para fazer para o próximo mês, ano ou decénio, estamos a conceber coisas cujas consequências 
não adivinhamos. Acreditamos que vamos chegar a chefes de divisão ou a ministros, e quando 
“trabalhamos para isso” estamos como que a fazer uma penitência para pedir uma graça divina. 
Um dos mal-estares da nossa civilização reside nesta moralidade do tempo. Por isso nos 
preocupamos tanto em conhecer noções de tempo diferentes ou imaginar noções alternativas. 
Fascinamo-nos com o tempo cíclico dos primitivos e das sociedades antigas. Ou invejamos as 
pessoas que dizem “viver o momento”. Infelizmente, nenhuma das duas resulta. O tempo cíclico 
“já era”, se é que alguma vez chegou a ser – pode muito bem ter sido uma construção 
melancólica dos ocidentais face aos “selvagens”. Quanto ao “viver o momento”, soa sempre a 
falso. Pelo menos, é uma expressão que sempre ouvi a gente com um ar muito nervoso, em 
noitadas de descompressão (na manhã seguinte regressam aos carris do tempo “normal”). 
 
Alguns intelectuais dirão que isto não tem nada de novo, que é uma das estafadas características 
da modernidade – “a colonização do futuro”. A expressão, cunhada, segundo creio, pelo 
sociólogo Anthony Giddens, é certeira. “Colonização” faz pensar na imposição de regras que 
são alheias ao futuro, uma vez que ele ainda não foi vivido. Tal como se impunham códigos 
europeus a sociedades tribais africanas para quem aqueles deviam parecer tão esotéricos como a 
bula de um medicamento. Pessoas de bom-senso dirão que não se pode deixar de “planear”, se 
se quiser uma sociedade melhor ou um futuro para os filhos. Também têm razão.  
 



 18 

A solução é, pois, complicada. Mas precisamos de inventar, pessoal e colectivamente, uma 
alternativa a esta nova alienação que é o constante adiamento do presente. Aceitam-se 
sugestões, agora também em correio electrónico!: Miguel.Almeida@iscte.pt 
 
 
Um casal como os outros 
(Público, 24.03.96) 
 
Não nos conhecíamos. Quer dizer: não no sentido antigo da expressão. Nunca nos havíamos 
encontrado face a face, nem sequer falado ao telefone. Eles conheciam-me de aparições públicas 
e da foto que encabeça as crónicas; eu conhecia-os de reportagens da TV e artigos nos jornais. É 
assim o mundo de hoje: mais isolados e mais distantes e, no entanto, mais aptos a conhecermos 
outros que, de outro modo, nunca cruzariam as nossas vidas. 
 
O João e o Luís: são estes os seus nomes. Tornaram-se, a seu modo, personagens do domínio 
público. Quando os dois se apaixonaram, João vinha de uma relação anterior com uma mulher, 
com quem tivera uma filha. Na disputa judicial em torno da tutela e dos direitos de paternidade 
de João, este acabaria por ver consagrado o seu direito a criar a filha, por o tribunal o ter achado 
mais competente para tal do que a ex-mulher. Os pormenores já foram amplamente divulgados 
na imprensa. Acontece, porém, que um tribunal superior a que a ex-mulher de João recorreu 
acabou por inverter a ordem das coisas. A criança regressou à mãe. Desde então anda a monte, e 
o João e o Luís não sabem onde ou como está a criança. 
 
Da leitura dos acórdãos e da conversa com o casal, surgem três argumentos perturbadores que 
foram usados contra o casal pelo lado da mãe da criança: a homossexualidade de João como 
perniciosa para a filha; o facto de João e Luís serem um casal; e as acusações de 
comportamentos indecorosos do Luís para com a criança. Aquilo que tinha sido um triunfo na 
democracia portuguesa – o reconhecimento de que um casal do mesmo sexo pode ser mais apto 
para criar uma criança do que uma mãe – foi destruído por uma instância judicial superior onde 
reina o preconceito mais absoluto. Como em todos os casos de preconceito, os argumentos são 
sempre contraditórios entre si e com a realidade. “Mãe é mãe”, mesmo que seja negligente. 
“Homossexual é perverso”, ainda que bom pai.  
 
No meio desta trama, é evidente para qualquer um que quem mais sofre, ou poderá vir a sofrer, 
é a criança. Note-se: a criança não sofrerá por ter um pai homossexual e por este ter um 
companheiro. A criança sofrerá porque anda a monte, não vê o pai, ouve coisas horríveis sobre 
ele e o seu parceiro. E, sobretudo, isto: a justiça portuguesa não permite a esta criança que 
cresça como pessoa livre, confrontada com a diversidade, fazedora das suas próprias escolhas, 
opiniões e afectos. A justiça portuguesa condenou uma criança ao degredo social e afectivo. 
 
João e Luís vão contando os pormenores da história, em tudo semelhantes aos que têm saído nos 
jornais mais cuidadosos. Mantêm a calma e a compostura. Só assim se sobrevive à exposição, à 
humilhação e à perda afectiva. Mantêm-nas, também, porque não se sentem culpados de nada e 
têm a consciência tranquila. É no que dá o amor e a paternidade assumidas. Mas não ficaram de 
braços cruzados. Por um lado, vão recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (uma 
vez mais, Portugal “não chega”). Por outro, perceberam que a sua situação é uma situação 
política – e circula agora, por iniciativa sua, uma petição à Assembleia da República pedindo a 
igualdade dos direitos dos homens e mulheres homossexuais.  
 
Afinal, o João e o Luís não são um casal como os outros. Porque perceberam que o seu caso só 
se resolve na esfera pública e política. A perda da filha acordou neles a cidadania. Perceberam 
que o seu caso pode ser o ponto de partida para uma mudança qualitativa na nossa sociedade. 
Recusaram-se a pactuar com a hipocrisia que diz que toda a gente pode fazer o que quiser desde 
que não mostre. Ou a que estigmatiza a conjugalidade e o exercício da paternidade por 
homossexuais, condenando-os àquilo de que, depois, são acusados – o egoísmo, a infantilidade 
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afectiva e a vida no ghetto. E recusaram a moleza derrotista e ensimesmada com que muitos 
homossexuais desdenham os movimentos sociais pelos seus direitos, numa atitude de soberba 
provinciana.  
 
Depois do café, regressava eu à Faculdade, quando dei por mim a pensar se teria conseguido 
aguentar os tribunais, as acusações torpes, os raptos, as manipulações, as esperas, os volte-faces, 
os regressos à estaca zero, a destruição do sentido de felicidade calma e normal. Penso que não. 
Mas, afinal de contas, não tenho filhos. 
 
 
O mundo é uma prisão 
(Público, 31.03.96) 
 
“Ir parar à cadeia” é uma expressão que invoca noções morais como pecado, expiação, 
sacrifício. Não é por acaso que se diz “cumprir uma pena”. Lembramo-nos logo de outras 
“prisões”, como os tabefes apanhados na infância, ser-se fechado no quarto, ou brincar aos 
polícias e ladrões. A literatura está cheia de reflexões sobre as prisões como via sacra para 
expiar uma asneira, ou de figuras exemplares que se fazem a si mesmas na prisão, do conde de 
Montecristo a Papillon. Por vezes, transmitindo a ideia de um castigo injusto, da lei como 
instrumento dos “ricos e poderosos”. Para o homem da rua a coisa é mais simples: o castigo é o 
sofrimento; e o sofrimento – como o trabalho – enrijece. 
 
São ideias complexas, até contraditórias, porque a prisão se constrói como as avessas da vida 
em liberdade. São estas ideias de “castigo” e “inversão” que triunfam na moralidade de senso-
comum: os presos têm de sofrer e não há justificação para que não sofram. “É para isso mesmo 
que lá estão”. Não, não é. E é estúpido (não há outro nome) quem acusa os presos de estarem 
“para ali regalados, com televisão e tudo”. Isto demonstra a ignorância do que deve ser a pena 
de prisão numa sociedade democrática. Ela consiste na privação da liberdade. Ponto parágrafo. 
Já de si é um enorme castigo, e é espantoso que a maior parte de nós não compreenda o que isso 
significa. O que significa ver TV atrás das grades. 
 
Isto leva a que se aceite a barbaridade de retirar aos presos todos os outros direitos de cidadania. 
Diria mesmo: para muitos gente, os presos não são cidadãos. Estão fora do mundo real, logo 
estão fora das suas regras. Se o homem da rua não tem o direito de defender esta ideia, muito 
menos o tem a administração da justiça e das prisões. Um preso, repito, só está privado de 
liberdade. De resto, deve poder votar, ler, ver TV, receber a família, corresponder-se livremente, 
exprimir uma opinião, ser membro de um clube ou associação, e por aí fora. Assim como tem o 
direito de não ser discriminado dentro da prisão e de ver respeitados os seus direitos 
fundamentais. Não é isso que acontece, e toda a gente parece achar natural. A questão reside no 
seguinte: para além da privação da liberdade, que fazer? 
 
Resposta: garantir que a “pena” seja uma oportunidade de renovação. Não a renovação “moral” 
dos heróis romanescos. Mas sim escolarização, cultura, aprendizagem profissional e da 
cidadania, bem como experimentações com regimes alternativos de cumprimento de penas. 
Começando pela criação de uma mini-sociedade prisional em que os princípios de “cá de fora” 
sejam aplicados e aprendidos. Em vez disso, que se fez? Permitiu-se a sobrelotação, com uma 
população punida, sobretudo, pelo tráfico de droga. E que é duplamente punida: cá fora, pela 
condição social ou étnica; lá dentro, pela mesma razão. Assim se criaram as mafias internas – 
sendo que uma mafia é por definição um esquema alternativo para providenciar o que não se 
arranja por direito. 
 
Com tudo isto o Estado pactua: tem-se direito a uma tarefa melhor ou a uma cela individual se 
se pagar por debaixo da mesa. As drogas circulam – o que só pode acontecer com a conivência 
das autoridades – e despreza-se o direito a ser tratado da dependência. Toda a gente sabe que 
nem, pelo menos, se distribuem seringas e preservativos. A prisão é um mundo de 
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oportunidades perdidas para os presos e para a sociedade, como se ainda se arrastassem 
grilhetas em caves húmidas e povoadas de roedores, até ao fim dos tempos. A privação da 
liberdade é uma condição que deveria servir para ensinar o usufruto da liberdade, a pessoas que 
prevaricaram porque não o conseguiram fazer em sociedade; ou a pessoas que, tendo 
malevolamente privado outros das suas liberdades, passam a ter uma “chance” de reconsiderar a 
sua atitude. Para tal há que haver condições. E para haver condições há que haver vontade e 
valores. Se não os há lá “dentro”, é porque não os há cá “fora”. A prisão não é a sociedade às 
avessas; é o seu espelho. 
 
Em vez disso, a situação vai piorando no doce remanso próprio de quem acha que a prisão deve 
consistir em carregar uma cruz às costas. Não tem isso que ver com aquela ideia antiga de que o 
mundo é uma prisão? Talvez. Até ao dia em que a coisa estoirar – lá dentro ou cá fora. 
 
 
Sem justa causa 
(Público, 07.04.96) 
 
Quem dá dinheiro às Finanças e à Segurança Social, fá-lo acreditando que está a contribuir para 
serviços públicos de que será um eventual beneficiário. Acredita que está a ajudar a diminuir as 
clivagens sociais – a ser solidário. E acredita que um dia receberá o que lhe é devido, de modo a 
usufruir de uma reforma para a qual são adiados os sonhos do presente. Ou eu me engano muito, 
ou pode chamar-se a isto um contrato social. É a nossa Lei, a nossa cultura, e tem o seu quê de 
sagrado. 
 
Agora dizem-nos que tudo isso é um sonho. Felizmente os portugueses estão preparados para 
aguentar o choque. É que nunca consegui confirmar em que são aplicados os meus impostos. 
Habito numa cidade nojenta, esburacada, poluída, miserável, mal enjorgada, nova-rica e velha-
pobre. De bom já só tem aquilo por que não é responsável: o clima (e só às vezes). Por cada 
escudo que desconto, aparece mais um miserável. Quando recorro aos serviços de que eu 
próprio sou suposto usufruir, ei-los que se esfumam no ar: a conta do quiroprátrico que me trata 
das costas não é comparticipada pela segurança social “porque é medicina natural”; o autocarro 
não chega, ou o espaço dentro dele não chega, ou não se chega; ao mesmo tempo que se escava 
uma linha de metro que vai dar a um descampado obscuro onde não se sabe se alguma vez 
haverá casas. 
 
Sugerem-nos que façamos planos de poupança, seguros de não sei o quê e investimentos. Mas 
quem nos garante que essas coisas funcionam? E são estratégias em alternativa, ou gastos 
acrescidos? Também aqui, a experiência do português é riquíssima. Passamos a vida a 
emprestar dinheiro aos bancos. Por vezes somos mesmo obrigados a isso, como no caso dos 
funcionários do Estado que vêem o seu ordenado depositado na Caixa Geral de Depósitos. Mas 
quando se precisa de um empréstimo, ou é recusado ou os juros são altíssimos: pelo menos mais 
do que aqueles que os bancos nos deviam pagar pelo que lhes emprestamos. Quanto à 
seguradoras, acicatam os temores dos riscos do futuro, fazendo-nos pagar por ... coisa nenhuma. 
Coisas que podem não acontecer. Ou que, acontecendo, são detectivescamente verificadas, 
como se aquilo em relação ao que se propuseram proteger-nos fosse, afinal, inimaginável. 
 
Pedem-nos, também, que sejamos flexíveis e deixemos de pensar no emprego nos termos 
tradicionais. Pois. Só que entretanto o desemprego cresce e não surgem novos tipos de emprego 
ou formas de partilhar o trabalho. Se o leitor acha que isto é uma história de terror absurdo, não 
se apoquente: é mesmo. Ao ponto de as causas serem tão anónimas quanto o papão: é a 
mundialização, isto é, “pessoa ausente em parte incerta”. É a flexibilidade, isto é, “salve-se 
quem puder”. Os governos vão fazendo os gestos e emitindo as palavras que definem o hábito 
de governar, mas de facto pouco podem. Se está a acabar o contrato social em que julgávamos 
viver – e por muito imperfeito que fosse -, proponham uma alternativa. Mas não nos despeçam 
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sem justa causa. Não queiram habituar-nos a achar normal o mundo do Mad Max, do Blade 
Runner ou do Robocop. 
 
Os senhores que nos dirigem de bigode e telemóvel não têm resposta para isto. Precisam, como 
nós, de mais esclarecimento por parte de sociólogos e economistas. Senão, um radical ainda 
propõe o seguinte: não abra conta num banco – “use o colchão e os juros baixarão”; Não abra 
planos de poupança-reforma e não faça seguros – pense que amanhã um autocarro da Carris 
poderá (é razoável supô-lo) atropelá-lo; Recuse-se a pagar impostos e a descontar para a 
Segurança Social até que lhe dêem provas de que um pobre deixou de o ser e lhe assinem um 
papel comprometendo-se a retribuirem-lhe os seus descontos; Não vote em partidos que atirem 
as culpas para a mundialização, isto é, cujos dignitários tomem chá com o Chapeleiro Maluco; 
Emigre quanto antes para um país espaçoso e arejado onde ainda precisem de si. 
 
O bom senso dirá que isto se parece com as ideias da extrema-direita americana. Ou que seria o 
caminho para o descalabro económico. Talvez. Mas, então, expliquem-nos o que se está a 
passar. Caso contrário pensaremos que se trata do golpe final de propaganda do capitalismo 
selvagem. 
 
 
Era uma vez um país 
(Público, 14.04.96) 
 
Quem perceber o que se está a passar com a regionalização, é favor pôr o dedo no ar. Três 
necessidades nacionais estão a ser apresentadas como podendo ser satisfeitas através da 
regionalização: o desenvolvimento harmonioso, a distribuição mais justa de fundos, e a maior 
proximidade entre os cidadãos e a tomada de decisões. Só que nada indica que esta 
regionalização seja potenciadora destes desenvolvimentos. Se os vícios e entraves políticos são 
já terríveis ao nível nacional, nada nos garante que venham a ser menos terríveis ao nível 
regional. Basta ver o que são as guerras “regionais” dentro dos dois grandes partidos políticos 
para se morrer de susto com a ideia de regiões dirigidas por alguns dos seus protagonistas.  
 
Em vez – ou antes – desta regionalização, há duas outras questões que me parecem ser mais 
relevantes. A primeira prende-se com o facto de o governo central ter cada vez menos poder de 
decisão autónomo; a segunda, com o facto de termos uma experiência autárquica municipal 
interessante. Por um lado, se a Europa é o nosso espaço de futuro, muito há a fazer no sentido 
de democratizar as instituições europeias e de caminhar para uma integração em que a cidadania 
e a cooperação sejam as pedras de toque. Isto passaria, por exemplo, por formas mais arrojadas 
de articulação trans-fronteiriça com a Espanha. O episódio da reacção ridícula à “violação do 
espaço aéreo” por aviões espanhóis nas ilhas Selvagens (!) mostra as resistências atávicas a esta 
necessidade. 
 
Por outro lado, o “municipalismo” de que tanto se fala, talvez seja mais uma construção 
imaginária do que uma realidade histórica consolidada. Basta pensar nos cinquenta anos de 
ditadura para se esfumar a ilusão. Todavia, nos últimos vinte anos, os municípios tornaram-se 
espaços potenciadores de uma melhor vida em comunidade. A “regionalização” mais urgente 
prende-se com o reforço financeiro dos municípios, o reforço do seu poder de decisão, e o 
estímulo de formas associativas inter-municipais; conglomerando municípios pequenos e 
despovoados, e desmultiplicando os grandes e inoperantes. Os grupos de municípios em que as 
actuais CCRs estão divididas podem ser uma unidade válida de desenvolvimento local, 
canalização de fundos e reforço do controlo democrático. Quem diz estes, diz as cerca de 
cinquenta divisões propostas – salvo erro – por Ribeiro Teles e identificadas, de há muito, por 
geógrafos, antropólogos e populações. 
 
Vivemos num país de menos de dez milhões de pessoas. Com uma extensão semelhante à da 
Andaluzia espanhola. Integrado numa suposta Europa das regiões. Necessitamos de mais 
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garantias e intervenção na administração da coisa europeia e, no outro extremo da escala, de 
mais participação e controlo na vida local. A vantagem acrescida de pensar nestes termos está 
no evitamento de qualquer lógica “étnica” de divisão do país, a qual está já subjacente a muito 
do senso comum da conversa sobre regionalização (um exemplo: o consenso de que o Algarve é 
a única região “natural” – uma falácia facilmente verificável in loco). O que não se fez a partir 
de baixo, não deve ser feito a partir de cima: todos os embróglios “étnicos” começam assim. 
 
A regionalização é, em abstracto, um bom princípio. Mas precisa de uma cultura política mais 
desenvolta. E não será através desta regionalização que ela será atingida – embora eu adorasse 
estar enganado. Sabendo o que a casa gasta – que a decisão final tenderá a ser tomada nas sedes 
dos dois maiores partidos -, exijamos pelo menos o seguinte: que sejamos todos consultados nos 
vários passos do processo. Caso contrário, o PS fará mais estragos num ano do que o PSD fez 
em quinze. Em vez de simplificar, desburocratizar e distribuir poder, terá complicado, 
burocratizado mais e distribuído o poder ... pelos mesmos. Pela parte que me toca, prefiro que se 
refaçam as fronteiras absurdas da freguesia lisboeta onde vivo e que esta seja de facto um bairro 
administrado pelos vizinhos. Prefiro que os municípios da área de Lisboa se articulem de facto e 
que eu tenha alguma voz nas decisões. Mas estou-me nas tintas para a federação croato-
muçulmana de Lisboa e Setúbal, na Bósnia-Herzegovina da Estremadura e Ribatejo. 
 
 
Palavras Ambíguas 
(Público, 21.04.96) 
 
E se as palavras-chave deste fim de milénio estivessem a banalizar-se e, assim, a esconderem 
mais do que aquilo que esclarecem? Eis uma lista possível das mais recorrentes, e dos seus usos 
e conteúdos ambíguos. 
 
Globalização: uma das suas consequências principais é não se saber “onde está” o poder 
económico. Mas o abuso da expressão pode levar a uma desculpabilização excessiva: se as 
sedes de decisão estão em toda a parte, então é porque não estão em parte nenhuma. A criança 
que disse que o rei ia nu, disse-o a dois metros dele. Por outro lado, a globalização não é 
necessariamente homogeneizadora. Reside aqui alguma esperança: as misturas globais ao nível 
local criam uma variedade de difícil controlo pelos poderes instituídos. 
 
Xenofobia: que há cada vez mais, é uma evidência. Mas o conceito por vezes descamba num 
“fundamentalismo cultural”: uma vez que já não é na “raça” que assentam as diferenças, a 
noção de “cultura” cumpre essa função. Era este o argumento dos ideólogos mais sofisticados 
do “apartheid”. A luta contra o “medo do estranho” pode acabar por reforçar as fronteiras entre 
culturas, legitimando as diferenças como intransponíveis. É cada vez mais esse o discurso anti-
imigração e dos que promovem Estados-nação por todo o lado, impedindo a crioulização. 
 
Fundamentalismos: qualquer vítima de um ataque de terroristas fundamentalistas sabe o que é. 
Mas não se pode confundir a árvore com a floresta. Parte substancial do fundamentalismo é 
vivida pelos seus actores não como regressão mas como libertação. A verdadeira questão é 
saber porque sentem esses grupos a necessidade de recorrer aos purismos e não a outros 
mecanismos (a democracia, por exemplo?). Seja no Irão, na Argélia, na Jugoslávia ou na IURD, 
o problema está mais na incapacidade de resposta das democracias do que em qualquer tara de 
psicologia de massas. 
 
O fim da História e a metáfora do Muro: é certo que a História já não é vista como uma marcha 
previsível, as ideologias já não são programas políticos completos e a queda do Muro de Berlim 
simboliza uma importante mudança. Todavia, a História continua a (poder) ser feita, e a queda 
do Muro é mais importante pela entrada do capitalismo selvagem no Leste do que pela chegada 
de uma democracia salvífica. Não há nenhuma nova ordem mundial: nem nova, nem ordenada 
(pacífica), nem mundial. Ao pé do símbolo de Chernobyl, que sintetiza o desastre político-
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ecológico da nossa civilização (não só do comunismo), o Muro de Berlim não passa de um galo 
de Barcelos. 
 
Pós-modernidade e congéneres: a vertigem desconstrucionista, o hiper-relativismo, a ideia de 
fragmentação e muitos etceteras, têm contribuído para uma boa descrição do estado fluído e 
acelerado da vida social e cultural, mas começam a cansar pela sua amoralidade. O pessimismo 
sobre a possibilidade de saber vai de mãos dadas com o pessimismo sobre a possibilidade de 
agir, e abre a porta à produção do mau (no campo da cultura) e mesmo do mal (no campo da 
sociedade). Nietzsche é um autor libertador para o leitor adolescente; mas é perigoso quando 
impede o leitor de sair da adolescência. O pós-modernismo “blasé” e desleixado tem um primo 
empenhado em impor uma verdade: é o “politicamente correcto”. De um lado o derrotismo, do 
outro o puritanismo. 
 
Ciber-espaço: os mesmos que dizem que já não há lugar para utopias não se apercebem que 
estão a construir uma com o ciberespaço, sobretudo em torno das promessas da Internet. Não se 
colocam questões básicas como quem tem ou pode ter computador ou se é ou não preciso saber 
ler e ter instrução para usar a rede com proveito. Folhear uma revista ciber, por exemplo, é cada 
vez mais como folhear uma de desportos radicais (“surfar” é uma expressão comum a ambos os 
campos), com todo o seu elitismo e efeito de moda. Milhões de seres humanos no planeta 
prefeririam uma rede... de pesca. 
 
As ambiguidades inerentes a todas estas expressões reflectem o estado de alma da civilização 
Ocidental e a sensação generalizada de se estar a viver num mundo completamente novo e 
incompreensível. Para percebermos como estas expressões e os campos a que se reportam estão 
interrelacionados, precisamos de as ver com mais atenção, uma a uma, e num contexto 
particular – em Portugal, por exemplo. É isso que tentarei fazer nas próximas semanas. 
 
 
“Aldêa Globali” 
(Público, 28.04.96) 
 
Quando estalou a Guerra do Golfo eu vivia numa aldeia alentejana. A guerra chegou, primeiro, 
pelas notícias na TV. Mas cedo se fez real nas histórias pessoais dos seus habitantes. Na aldeia, 
a principal actividade económica é a extracção do mármore. Umas semanas depois do início da 
guerra já havia sinais de dificuldades de escoamento da pedra e corria o rumor de que o 
desemprego iria aumentar. Os tanques de Sadam Hussein no Kuwait e os aviões de George 
Bush no Iraque invadiram também a aldeia. Agora sim, era uma aldeia global. 
 
“Globalização” significa, sobretudo, um processo de integração do mercado e da divisão do 
trabalho à escala planetária. Significa também que o poder político não só depende mais do que 
nunca do poder económico, como está localizado fora do território do Estados-nação , muitas 
vezes em parte incerta. Assim, o emprego, as condições de trabalho e a qualidade de vida das 
pessoas da aldeia não depende só do seu poder reivindicativo face aos patrões locais. Até estes 
dependem de capitais internacionais e dos acontecimentos políticos que constituem cada vez 
mais uma forma de regular o mercado. Consta que os senhores dos vários Estados do Golfo 
Pérsico são grandes compradores de mármore. Compram-no, sobretudo a empresas de outros 
países europeus que não Portugal, nos quais se faz a transformação da pedra e a sua 
comercialização. No fim da escala estão os meus amigos da “minha” aldeia, que cortam a pedra. 
Se tivesse havido uma crise de desemprego catastrófica, à porta de quem fariam eles uma 
manifestação? À porta da casa do patrão? Ou teriam de a fazer em frente à televisão, de cada 
vez que a cara de Sadam Hussein aparecesse? Ou deveria ter sido a de George Bush? 
 
Há muito que vivemos num sistema-mundo, como o têm demonstrado alguns sociólogos, 
historiadores e economistas. A situação actual é de aumento da escala da integração do sistema. 
Aquilo que nos faz falar tanto de globalização hoje em dia prende-se mais com o facto de, ao 
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nível cultural e da comunicação, parecer que caminhamos para uma cultura global, uma espécie 
de irmã gémea da economia global. Quer isto dizer que caminhamos para a homogeneidade 
cultural? O antropólogo Ulf Hannerz resume bem a situação no seu livro “Cultural 
Complexity”. Para ele, a autonomia e as fronteiras das culturas são hoje uma questão de grau; a 
distribuição de traços culturais no mundo é afectada pelas relações assimétricas entre centro e 
periferia de duas maneiras: moldando as condições materiais e de poder, e através da injecção 
directa de formas e significados exteriores. Acontece que essa injecção não encontra, à chegada, 
uma tábua rasa, antes entra em interacção com significados pré-existentes. Mais: os fluxos 
culturais transnacionais são diversificados e o mercado, o Estado, as formas de vida e os 
movimentos têm formas diferentes de os organizar. Se a isto acrescentarmos que nem todas as 
culturas são locais ou marcadas por um território, não é nada evidente que o resultado final 
destes processos seja a homogeneização global da cultura. 
 
Se a universalidade do símbolo da Coca-Cola representa o mercado global integrado, as 
“recuperações de tradições” a que assistimos em muitos locais representam um contraponto. 
Mas se estas velhas-novas tradições podem ser denegridas como “invenções” sem contexto, 
também o hábito de beber Coca-Cola pode simbolizar uma reivindicação de autonomia por 
parte de certos grupos e pessoas em contextos muito tradicionalistas. Seja como for, não vamos 
a lado nenhum (no conhecimento, na libertação e no poder sobre as nossas vidas) se falarmos 
em abstracto da globalização quer como uma fatalidade anti-nação e anti-etnia, quer como uma 
utopia internacionalista.  
 
A aldeia onde vivi está situada num país semi-periférico (não é nem os E.U.A. nem os 
Camarões), onde coexistem traços de pré-modernidade, modernidade e pós-modernidade, 
amalgamados no decorrer da mudança acelerada das últimas décadas. Portugal é um excelente 
terreno para se fazer o trabalho detectivesco de descobrir as linhas com que se cose a ligação 
entre um homem que extrai o mármore e os aviões da força aérea americana no Iraque. Ou entre 
uma jovem que bebe a sua Coca-Cola na esplanada duma vila alentejana – sonhando que é mais 
livre do que o foi a sua mãe – enquanto escreve um trabalho para a escola sobre o a aldeia 
global. Ou, como ela diria: a “aldêa globali”. 
 
 
Nós Outros 
(Público, 05.05.96) 
 
A antropóloga Verena Stolcke escrevia, num artigo publicado o ano passado, o seguinte 
parágrafo: “O fundamentalismo cultural contemporâneo é baseado em duas premissas: a de que 
as diferentes culturas são incomensuráveis e a de que, porque os seres humanos são 
inerentemente etnocêntricos, as relações entre as culturas são “por natureza” hostis. A xenofobia 
está para o fundamentalismo cultural como o conceito bio-natural de “raça” está para o 
racismo”. 
 
Vamos por partes. A ideia de que as culturas são incomensuráveis é um produto do relativismo 
cultural. Este foi adoptado como uma postura moral e política para combater os conceitos 
racialistas que giravam em torno da eugenia (lembremo-nos de Hitler). O relativismo cultural 
tornou-se, sobretudo no pós-guerra, no b-a-ba da antropologia e cedo passou para a sociedade 
em geral: não haveria culturas superiores ou inferiores, mas apenas diferentes. O exagero desta 
atitude levou à ideia de que as culturas não se tocavam a não ser por imposição. Tendo sido, no 
início, uma ideia humanista, cedo foi apropriada quer pelo moralismo de esquerda, quer pelos 
racismos oficiais: o apartheid mais sofisticado defendia-se com a ideia de que estava a preservar 
as identidades culturais. 
 
Quanto aos seres humanos serem etnocêntricos, isto tem que ver com a constatação de que em 
todos os povos estudados pelos antropólogos havia atitudes de auto-elogio, e de menosprezo 
pelos Outros. Tratava-se de uma constatação, mas que se aplicava em especial aos povos ditos 
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“primitivos”. Sozinha, a constatação não faz sentido. Falta-lhe acrescentar o vector histórico, o 
da criação da noção de Humanidade e de possibilidade de cruzamento entre culturas. Caso 
contrário, a ideia de etnocentrismo como inerência pode ser (e tem sido) usada como 
legitimação para a ideia de que haverá conflito onde houver mais do que uma cultura. Não digo 
que tal não seja possível. Só que nem todos os conflitos redundam em catástrofe, e não se pode 
usar a sua possibilidade como justificação para apartheids profilácticos. 
 
A “raça” serviu como base “científica” para legitimar muitas formas de racismo. Basta verificar 
como em contextos multiraciais se classificam diferentemente as pessoas pelas características 
fenotípicas, para percebermos que a raça não é um dado mas um resultado de processos sociais 
de classificação. Abandonada a “raça” pelos antropólogos, continuou a ser usada pelo senso 
comum. A proposta de Verena Stolcke aponta no sentido de que, de há uns anos para cá, se 
tornou tão estigmatizante (para as elites) falar de raça que se começou a usar o conceito de 
cultura em sua substituição. Erradamente. Substituiu-se o determinismo biológico pelo cultural. 
Basta ver o modo como os governos dos países ricos que recebem imigrantes tratam a questão: 
num primeiro momento propuseram políticas de integração; num segundo momento, propõem 
políticas que redundam na segregação. O pior é que o fazem com base num suposto respeito 
pelas identidades culturais. Ao fazê-lo marcam ainda mais o carácter “estrangeiro” dos 
membros de outras culturas e coisificam o carácter “nacional” da cultura local. O pau tem dois 
bicos: os próprios movimentos das minorias culturais tendem a reforçar esta vertente da 
identidade e da diferença exacerbadas. 
 
Paralelamente a este fundamentalismo cultural que caracteriza os nossos tempos – em que a 
correcção política da esquerda moralista acaba por dar trunfos ao reaccionarismo nacionalista – 
os governos apelam à luta contra a xenofobia, assim como os movimentos das minorias 
culturais e os movimentos de esquerda. Acontece, porém, que a xenofobia (e não é por acaso 
que o uso da expressão é muito recente) parece ser o reverso da medalha do fundamentalismo 
cultural. Se assim for, a luta contra ela pode ter um efeito perverso: o de só lhe restar invocar 
como positivos os valores da identidade cultural com fronteiras bem definidas – a base do 
fundamentalismo. 
 
É um dilema preocupante, pois o que parece continuar a estar fora das agendas é a ideia de 
crioulização e miscigenação, a única que me parece desejável promover. Tal como a “raça” é o 
resultado de um desejo de inscrever nos corpos diferenças inultrapassáveis, assim a “cultura” 
anda a ser utilizada como uma forma de inscrever nos territórios e nos estados formas de vida e 
de pensar monolíticas ou separadas. A luta contra a xenofobia está cheia de boas intenções. Mas 
precisa de uma noção dinâmica e não essencialista de cultura. Em vez de “nós” e os “outros”, 
deveríamos promover uma categoria intermédia, à semelhança do pronome pessoal castelhano: 
“nosoutros”. 
 
 
O Muro e a Rede 
(Público, 12.05.96) 
 
Os anos noventa – e com eles o fim do século – vão ficar marcados por dois símbolos: o muro 
de Berlim e a rede conhecida como Internet. O muro vai ficar conhecido pela sua queda, a rede 
pela sua expansão. São dois temas e dois símbolos maçadores e problemáticos. Porque estão na 
ponta da língua de toda a gente; porque começam a ganhar o estatuto de “evidências” que não 
são questionadas; e porque querem dizer muito mais do que parece, nunca se explicitando esse 
“muito mais”. Em suma: são bons materiais para fazer ideologia. Se o muro de Berlim traz 
agarrada a ideia de “pós-comunismo” e de uma sensação de “fim da História”, a Internet traz 
agarrada a ideia de pós-capitalismo e de uma nova utopia. 
 
Quem hoje reveja as imagens das celebrações do derrube do muro não pode deixar de sorrir. O 
que era generosidade, parece agora ilusão. E o tempo passado entre um momento e outro parece 
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ter pregado uma partida cruel: da guerra ao massacre, da purificação étnica à pobreza, tudo 
aconteceu. Mas aconteceu em todos os países “socialistas”? Não. As aldeias de Astérix onde a 
crueldade não se verificou (a Polónia, a Hungria, a República Checa) parecem pertencer a um 
mundo bem diferente do dos países Balcânicos ou da ex-União Soviética (1). O que isto quer 
dizer é que o “regime socialista” não foi tão determinante assim para aqueles países. De certo 
modo, os que se safaram sempre estiveram na órbita histórica e económica do capitalismo 
mundial. Quanto aos outros, não se safaram porque já eram à partida perdedores nesse regime 
global. A História não acabou com o fim dos dois blocos político-militares. Apenas se 
reajustaram velhas fronteiras. Apenas se regressou à ordem. Isto é: à desordem de sempre. 
Quem quis ver na queda do muro o sinal duma nova ordem mundial, enganou-se redondamente, 
como o atestam as Bósnias deste mundo. 
 
Ao mesmo tempo que se proclamava o regresso à “ordem natural das coisas” e à paragem da 
História num mundo sem ideologias e sem possibilidade de pensar o futuro para lá da “lógica do 
mercado”, surgiu uma nova utopia. Esta já não podia basear-se na transformação da sociedade 
por baixo, pela “infraestrutura”. Agora tinha de ser uma transformação “por cima”. A Internet e 
o ciberespaço forneceram o combustível ideal para esta fogueira das vontades. Em primeiro 
lugar, porque se tratava de “Informação” e não de Economia ou Política no sentido estrito. Em 
segundo lugar, porque se tratava de uma superação da civilização capitalista por ela própria – 
pela informação como valor, pela tecnologia e pelo consumo individual. Em terceiro lugar, 
porque tinha qualquer coisa de etéreo e espiritual: bytes, ideias e informação. Cedo se criou a 
utopia de um ciber-mundo saudavelmente anárquico, livre, sem censura, sem fronteiras, sem 
Estados. 
 
Peço desculpa, mas há boas razões para ser desmancha-prazeres. Comecemos por baixo. Um: 
para aceder à rede é preciso ter computador. Um computador ainda custa para cima de uma 
centena de contos. Uma centena de contos é uma quantia que a maior parte da humanidade não 
acumula num ano de trabalho. Dois: os computadores são pensados por pessoas-empresas de 
países que possuem o capital de conhecimento, mas são fisicamente feitos em países de mão de 
obra barata, explorada, e alienada nas linhas de montagem. Três: se bem que a “anarquia livre” 
da rede seja engraçada, o que ela tem permitido é a acumulação de informação-lixo, comércio, 
pobreza estética e discursiva. A MacDonaldização dos écrãs. Com a desvantagem da lentidão e 
da perda de tempo. 
 
Estou a ser demasiado “conservador de esquerda”? Não creio. A “queda do muro” não instaurou 
um regime de liberdade, paz e segurança; apenas veio mostrar as teias complexas em que as 
sociedades “socialistas” já estavam embrenhadas. Quanto à utopia da rede, só é partilhada pelos 
privilegiados: os que sabem ler, os que sabem mexer num computador, os que têm computador. 
A ciber-burguesia quer transformar o mundo como a burguesia mercantil quis acabar com a 
Idade Média. Ao fazê-lo, esquece-se que o número de ciber-excluídos é infinitamente maior. E 
que, tal como os direitos de cidadania burgueses e o capital não se disseminaram por toda a 
gente, os direitos à informação não se estão a disseminar por toda a gente. Pela simples razão de 
que a informação é uma forma de capital. 
 
(1)Quando comunico com os meus colegas de leste, uso o e.mail para a Polónia, Hungria e 
República Checa. Para a Roménia, por exemplo, tem de ser “snail mail” (correio-caracol, isto é, 
correio normal). 
 
 
Vestir o Cristo 
(Público, 19.05.96) 
 
Lisboa tem das mais feias estátuas em locais públicos. Questão de gosto? Sim. Os gostos são 
para se discutir. Todas as discussões são discussões de gosto – e dos sentidos nele implícitos. O 
Marquês de Pombal é feio e complicado. O Saldanha é um homenzinho ridículo a tentar 
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atravessar uma rua. O obelisco dos Restauradores, por o ser, ainda escapa. Dom Pedro IV, no 
Rossio, não é D. Pedro IV. Dom José no Terreiro do Paço enquadra-se bem no espírito de 
época. Mas já Àlvares Cabral empunha uma bandeira que parece prestes a caír sobre os 
transeuntes. E Duarte Pacheco, à entrada da A5, parece daquelas estátuas de jardim de casa 
suburbana clandestina. A melhor estátua de Lisboa não o é: o amontoado de pedras que decoram 
o relvado da Praça de Espanha. É uma instalação arrojada e não planeada que faz esquecer 
Gulbenkian e o seu falcão, feito divindade egípcia. 
 
Tenho, porém, dois ódios de estimação: a estátua de Sá Carneiro no Areeiro (recuso-me a 
chamar outra coisa àquela praça) e o monumento ao Cristo-Rei. A primeira – um pastiche de 
mau-gosto – é escandalosa por outra razão: as setas do símbolo do PSD são perfeitamente 
identificáveis nas fachadas laterais do monumento. É compreensível que se faça monumento a 
um primeiro-ministro morto em circunstâncias trágicas. É inadmissível que se aproveite isso 
para fazer propaganda partidária. Deitem-na abaixo. Façam outra. Sem demora. 
 
Quanto ao Cristo-Rei, não é pelo aspecto religioso que me pereturba. Claro que me parece 
desadequado impor um símbolo religioso a uma cidade, mas isso foi feito em circunstâncias 
políticas não democráticas. Já é mais ridículo que se tentasse emular o Cristo-Rei do Rio de 
Janeiro – esse sim, enquadrado na paisagem. Por alguma razão este se transformou num ex-
libris, coisa que não aconteceu com o seu primo do Pragal. É feio porque tem uma desproporção 
enorme entre o “pedestal” e a estátua, sendo que o próprio pedestal é bisonho. Para mais, de há 
uns tempos para cá é iluminado à noite com luzes verde-alface, daquelas que se usam nas 
montras das marisqueiras. 
 
Os católicos e outros cristãos não mereciam que o antigo regime e a hierarquia da Igreja da 
época prestassem tão mau serviço ao seu principal símbolo e figura exemplar. Para mais sempre 
ouvi o boato – pode não ser verdadeiro – de que o sacerdote encarregado da colecta de fundos 
para a construção fugiu com o pecúlio para o Brasil. À procura da verdadeira estátua? Mas 
agora que já nos tínhamos habituado à presença do monumento, eis que alguém quer armar-se 
em Kristo. O artista que “empacota” paisagens e edifícios, note-se, não Cristo com C. Tive 
acesso ao panfleto que anuncia o “Projecto ‘Vestir’ O Cristo Rei”, intitulado “Novas 
Descobertas”, da autoria de Jorge Fialho. A imagem é aterradora: pretende-se envolver o 
pedestal do monumento com vários andares de velas com a cruz de Cristo, amarradas ao solo 
com grossos cordames presos por gigantescas âncoras. Nem a nova retórica da celebração dos 
descobrimentos foi aproveitada: aqui trata-se claramente de justapor a imagem de Cristo à ideia 
dos Descobrimentos. Regresso ao passado. 
 
O texto de apresentação do projecto, não sendo humorístico, é de morrer a rir. O artista é 
apresentado como “um português que reúne três qualidades fundamentais à (sic) criação do 
projecto (...) – audácia, imaginação e perseverança. É já mesmo considerado o Fernão Mendes 
Pinto do Séc.XX”. O texto não vem assinado: quem é que o considera como tal? Seguem-se 
projectos de uma “Fundação”; a Lei do Mecenato aplicar-se-á a eventuais apoiantes; haverá um 
“autocarro-caravela” que difundirá o evento além-fronteiras; e é apresentado um plano 
económico dos impactos intitulado “Macro e micro-economias”. Pelo meio é-nos dito que “a 
evangelização das Novas Descobertas possibilitará a comunhão entre a religião e a cultura 
portuguesas, num tempo em que há carência de fé e de noções de humanidade”. 
 
Ora, depois da polémica com a cena da última ceia no programa de Herman José, fica-se com a 
impressão de que a Igreja Católica Romana está com medo de que a figura de Cristo lhe esteja a 
escapar: por um lado, não tem sido a principal no panteão da religiosidade portuguesa, mais 
preocupada com a figura de Maria ou com os Santos; por outro, está a ser reivindicada como 
figura central pelas novas igrejas evangélicas, como já o fora pelos Protestantes. Vestido de 
caravela, suspeito que será o fim: grossa asneira para a Igreja, grossa asneira para o panorama 
de mau-gosto da nossa estatuária. 
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“Matutazos” 
(Público, 26.05.96) 
 
Convido-vos a ler o seguinte texto atentamente. É a transcrição fiel – erros e tudo – de um 
folheto distribuido aos milhares nas ruas de Lisboa. O texto descreve um dia numa comunidade 
de recuperação de toxicodependentes com sede em Espanha e delegação no Porto. 
 
“6,30 horas: Alguns rapaces se levantan, uns preparan o pequeno almoço e outros ainda estâo a 
passean com rapaces novos que ainda nâo dormen. O resto dormen. 7,00 horas: Todo o mundo a 
cima !!Bons días!!, !!Animo campeons!!, frases como estas se escutâo por toda a casa. Os 
rapaces se areâo, fazen as suas camas e baixâo para tomar o pequen o almorço. 7, 30 Horas: Se 
limpâo as mesas e se fás um circulo redondo com as codeiras. Logo alguem pega numa guitarra 
e comesa a tocar albanzas, uns cantaâo, outros escutâo e outros olhâo um pouco espantados. 
Custuma ser um momento muito especial. Despois lalguem pega numa biblia lê alguma coisa 
que se compare com a vida do día a día. Se intenta aprender alguma coisa nova para esse día. 
8,30 horas: Se acode a os diferentes sitios de trabalho a o rastro, â sucata usada e outros 
transpoirtâo moveis e eletrodomésticos, que nos dâo as pessoas e outros vâo âs oficinas 
ocupacionais, carpintaría, mecânica, chapa y frigoríficos. Os que ficâo em casa, limpâo a roupa, 
fazen a comida o máis importante: Cuidam os rapazes novos que ainda teêm resaca, e que 
necesitam passeos e masogens. Animo e todo o que porras dar-lhes. 
 
13,30 horas: Paramos dúas horas para comer e descansar um pouco. 15,30 horas: Se continúa 
com o trabalho até ás 19:30. 19:30: Dependendo dos días, há reonionês, ou entâo os rapazes vâo 
para as suas respectivas casas e teêm tempo para ordenar a sua roupa, por as coisas em ordem, 
escrever â familia, falar, as vezes jogam uma partida de futebol. 21:30 horas: Hâ que yantar e 
deitar-se cedo. Foi um día duro, antes de dormir alguns aproveitan para bêr. Outros teêm que 
seguir passeando com os rapazes novos. posivelmente, atê muito tarde. Eles nâo teêm horario e 
hâ que cuidar-los, temos que fazer o posivel para que tirem para diante. Un día tambem o 
fizerâo por nós. Graços a Deus por as perssoas que cada día se entregan ao 100% para que 
rapazes destruidos por as drogas tenham um a esperansa e posam sair como vencedores.” 
 
Devo ser dos poucos portugueses que gostam de Espanha. Mas não gosto desta Espanha. Este 
texto – para lá do aspecto humorístico – é passível de vários tipos de análise. A primeira tem 
que ver com a língua. Não se trata nem de português, nem de castelhano, nem sequer de galego, 
leonês ou asturiano. Nem sequer mirandês. É uma fantasia deliciosa. Podíamos chamar-lhe 
“matutazo”. Ao contrário de idiomas híbridos gerados pela crioulização, aqui o que temos é um 
híbrido feito na cabeça de um indivíduo. O qual, diga-se de passagem, mesmo que escrevesse 
numa língua padrão seria pouco competente, já que há erros também de sintaxe, aplicáveis por 
igual ao português e ao castelhano. 
 
Em segundo lugar, isto revela a forma tosca como a integração luso-espanhola está a ser feita. É 
que ela está a ser feita: é um facto. Graças à União Europeia, à força económica espanhola e à 
realidade histórica de os dois países partilharem o mesmo espaço por muito que não o queiram 
reconhecer. Só que, como é a economia o cavalo que puxa a carroça, a cultura fica para trás e 
podem surgir “línguas” como esta, ou os exemplos semelhantes que encontramos nos rótulos 
dos produtos de supermercado. 
 
Por fim, a oferta de centros de recuperação de toxicodependência faz parte deste processo de 
penetração económica, lado a lado com o pão industrial, as batatas de pacote, os “matutazos” ou 
o capital nas empresas privatizadas. Quanto ao conteúdo do “día a día” com acento agudo 
descrito no texto, deixo ao leitor a liberdade de análise. Viva a economia de mercado! Viva a 
cultura de mercado! 
 
P.S.: Como é possível não ter escrito hoje sobre o caso do GNR que quis extorquir uma 
confissão a um cidadão (“toxicodependente”, claro!) e que o assassinou, decapitou e ainda 
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tentou ocultar o crime? Porque supus que o governo, os “media” e a população se insurgissem 
como nunca. Que algo acontecesse finalmente. Como a demissão do ministro. Ou a demissão 
das chefias. Ou o fim daquela guarda feita para cidadãos de segunda, os que estão fora da 
“polis” vigiada pela “polícia” civil. Esperava motins. Manifestações. Mas não houve: devemos 
andar todos a decapitar o nosso sentido de vergonha. Teremos que substituir os nossos polícias-
matutazos pelos espanhóis, tipo “do mal o menos”? 
 
 
“Entre Iguais”? 
(Público, 02.06.96) 
 
O programa “Grande Reportagem” da SIC sobre homossexualidade não foi “melhor do que 
nada” ou “um sinal de que as coisas estão a avançar”. Foi um mau trabalho do ponto de vista 
ético e do arejamento cultural e político. Com ares de “tolerância”, na realidade só foi 
espectáculo e voyeurismo. Sendo a TV um poder, a desculpa das audiências e do negócio 
começa a ser imoral. Sobretudo quando os cidadãos não têm os conhecimentos sobre os seus 
mecanismos, o “como se faz”(em especial a montagem), não podendo defender-se como 
consumidores. Num programa de temática político-sexual, uma crítica deve ser 
simultaneamente sobre o produto e sobre as implicações sociais e políticas do que é dito e dado 
a ver. 
 
A estratégia do espectáculo começa pela estratégia da máscara. As máscaras desresponsabilizam 
quem fala. A opção da autora do programa podia ter sido a recusa em incluir depoimentos 
encobertos. Assim teria enveredado por uma via mais próxima do documentário, dando a 
descobrir aos espectadores a humanidade comum com os entrevistados enquanto pessoas reais. 
A TV não é o mundo tal qual ele é, onde as pessoas aparecem porque querem. Elas são 
procuradas para aparecerem num programa. Pôr no ar pessoas com máscara é uma estratégia 
explícita de fazer espectáculo. Ao contrário do que se pensa, a TV não tem de ser isso. 
 
As máscaras têm uma clara ligação com a ideia de sexualidade clandestina: engates, bordéis, 
prostituição, quartos escuros, bares. É a repetição ad nauseam das ideias feitas sobre um mundo 
escuso e clandestino e a titilação do voyeurismo dos espectadores. Em si, aquelas não são 
práticas a criticar. Não é “o que se faz” que deve estar em causa, mas “como se faz” – em 
respeito pela liberdade dos outros e em mútuo consentimento. Não me preocupa a “má imagem” 
dos gays, porque os gays são como as outras pessoas: há-os broncos e geniais, bonitos e feios, 
trogloditas e esclarecidos. Nesta reportagem ou se repetiram as ideias preconcebidas do costume 
ou se apresentaram alternativas bem comportadas que procuram explicar os gays como uma 
“etnia”. Não se afirmou a radicalidade dos direitos individuais e grupais a formas de cultura 
alternativa, mesmo que chocantes para alguns. Toda a réstia de respeito pelas pessoas e pelo 
esclarecimento, enganadoramente implícita nas garantias de anonimato, é destruída por coisas 
como a sequência do bordel. Usando a câmara oculta, vê-se claramente um prostituto. No ar fica 
a questão: o entrevistador fez sexo com ele? Fingiu que fazia uma entrevista para um jornal? 
Disse-lhe que estava a filmar e obteve consentimento? Não é o ir a um bordel que é uma prática 
criticável, mas sim o filmar lá com câmara oculta. 
 
Não há, no programa, atenção à diversidade e complexidade de estilos de vida. Quando muito 
surgem dicotomias, como entre quem engata e quem tem vida conjugal. Mas até aqui as boas 
intenções são eliminadas com generalizações como a que é feita em torno da actividade e 
passividade. Mostrar várias opiniões e realidades é ser pluralista; investigar e perguntar a quem 
sabe é um princípio de modéstia e de rigor profissional. Deixar que, na reportagem, a única vez 
que se fala dos “papéis” num casal gay seja quando um senhor diz que os gays ou são activos ou 
passivos é atirar areia para os olhos das pessoas. É, mais uma vez, reduzir a diversidade a uma 
classificação. 
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À ideia de que Portugal é um país de brandos costumes e conservador, onde nunca se poderão 
viver identidades alternativas, junta-se a ideia de que “lá fora” é diferente. Mas sempre com a 
ressalva que não se quer imitar essas experiências. A única referência ao estrangeiro é às 
paradas gay, ridicularizadas como exibicionistas. Impõe-se – tanto à repórter como aos 
entrevistados gays – a pergunta: o que é o carnaval (como o do Rio, transmitido anualmente nas 
Tvs) se não a mesma coisa? Que mal intrínseco há – do ponto de vista da cidadania – em fazer 
paradas provocatórias e celebratórias? Porque se pensa que as pessoas que nelas participam 
passam a vida naquilo e só naquilo? Mais importante teria sido referir tudo o que cá não há: 
grupos de apoio, centros sociais, comunidades, jornais. Tudo o que evitaria que no dia seguinte 
à emissão eu recebesse telefonemas de gente aflita e isolada por esse país fora, que não sabe 
com quem falar sobre os seus sentimentos, desejos e receios de perseguição. 
 
Curiosamente, a sequência com a cantora Dina foi o momento mais real e humano do programa, 
porque demonstrou que ser gay não é uma coisa definida, ao contrário do que muitos desejam. 
Pode ser, para quem quiser, uma das muitas esferas de identidade e comunidade em que as 
pessoas vivem. Mas não é nem a única nem a determinante. Embora o trabalho de Gonçalo 
Dinis e da ILGA seja muito importante, discordo de algumas das suas premissas, como a crítica 
a certas práticas sexuais ou certas formas de afirmação. Não penso que a aceitação social dos 
gays tenha de passar pela igualização, pela aparência de “normalidade”. Isso é o que o espírito 
“tolerante e liberal” deseja. O que se deve exigir é outra coisa: pluralismo e discordância, 
assentes num contrato social mínimo baseado no respeito pelo livre arbítrio, o mútuo 
consentimento e a recusa de formas de opressão ou exploração das pessoas. A ILGA tem o 
mérito de estar a constituir uma plataforma de acção gay em Portugal. Assim como o GTH tem 
o mérito de ter introduzido a sexualidade no seio da política partidária. Mas nem uma nem outro 
deveriam sentir-se obrigados a traduzir a homossexualidade nos termos da norma vigente, do 
“rapaz que não se teria vergonha de apresentar aos pais”, nem nos termos de uma alternativa de 
vida total. 
 
“Entre iguais”, cheio de boas intenções, não só reproduziu estereótipos, como os 
espectacularizou e erotizou. Outra coisa não seria de esperar de um programa que fala “deles”, 
os homossexuais, como categoria. Reproduziu também a ideia de que o que é preciso é não dar 
escândalo, remetendo a sexualidade para o estritamente privado. Não investigou as causas da 
estigmatização. Não problematizou as ideias feitas sobre os géneros. Dizer que os gays são 
clandestinos porque gostam disso ou se conformam é apenas meia-verdade. A outra metade não 
mostrada é a do pluralismo de modos de vida. Uma sociedade como deve ser é uma sociedade 
que aceita o engate e o quarto escuro, como aceita o casal vestido de fato e gravata, como aceita 
a mãe solteira, as “bichas” e os grupos gay que jogam na estratégia da igualização. Aceita tudo, 
sem juízo sobre o que é correcto ou incorrecto. Por estranho que pareça, isto é uma questão de 
valores morais e políticos: os da não interferência na liberdade alheia. Ninguém tem que 
“compreender” ou “tolerar” ou “traduzir”os outros (estando implícito nisto que “não façam 
ondas”), mas sim respeitar para ser respeitado, mesmo tendo à sua volta coisas e pessoas que 
“desagradam”. Aí sim, estaríamos “entre iguais”. 
 
 
A Guerra do Futebol 
(Público, 09.06.96) 
 
Em 1969, El Salvador invadiu as Honduras. A guerra durou apenas cem horas, mas morreram 
milhares de pessoas e o número de refugiados ascendeu a cem mil. Embora hoje saibamos que 
as causas profundas se prendiam com questões de economia política, aquela guerra ficou 
conhecida como “a guerra do futebol”, pois aconteceu na sequência de três jogos polémicos 
entre as equipas dos dois países durante a selecção para o Mundial. Para o comum dos mortais 
indígenas, a guerra deveu-se – e de forma legítima – a uma disputa futebolística. 
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Felizmente estamos nos anos noventa e em Portugal, Europa. Infelizmente, começa a ser 
possível imaginar uma situação de conflito neste país em que as causas – supostas ou reais- 
sejam o futebol. Quando hoje se diz que já é tempo de separar o futebol da política, está-se a 
cometer um pequeno erro, pois o futebol e a política só agora começam a imiscuir-se 
mutuamente de forma perigosa. Para a democracia e para o quotidiano das pessoas. 
 
Quando eu era criança, havia as pessoas que gostavam de futebol e as que não gostavam. Era 
assim como gostar ou não de sardinhas. Nem os que gostavam perturbavam os outros, nem estes 
se sentiam asfixiados pelo gosto alheio. Hoje – isto é, sobretudo nos últimos dez anos – o 
futebol está em toda a parte, como a “política” nos anos logo a seguir ao 25 de Abril. Toda a 
gente fala de futebol, diz a que clube pertence, e é suposta ter escolhido uma “cor”. Os 
noticiários já não colocam o futebol numa secção à parte, no final dos alinhamentos; ele surge 
lado a lado com as notícias políticas. 
 
Não interessa aqui definir o que significa as pessoas aderirem a esses “grupos étnicos de livre 
escolha” que são os clubes. Interessa, sim, ver até que ponto essa lógica perverte o 
funcionamento do sistema democrático. A promiscuidade entre dirigentes clubísticos e 
dirigentes políticos é já conhecida; mas estamos a aceitá-la com demasiada facilidade. Este 
problema real é escamoteado com as diversas histerias que se geram em torno do futebol: 
violência nos estádios, claques e hooliganismo, venda de escravos (perdão, de jogadores), 
criação de ídolos masculinos. E por essa redenção de todos os pecados futebolísticos que é a 
selecção nacional como a última instituição que ainda representa o Estados-nação . 
 
É com a lei do perdão fiscal aos clubes que nos aproximamos de El Salvador e Honduras e 
regredimos à insanidade dos anos sessenta. Terá António Guterres tomado alucinogéneos? 
Estarão os dirigentes de clubes a fazer love-ins clandestinos em quintas minhotas? Ou estarão 
conspirando, de carapuço na cabeça, em apartamentos suburbanos? Seja como for, a realidade é 
esta: quando os clubes de futebol são agraciados com um presente destes, retirado dos bolsos 
dos cidadãos, só pode ser porque têm um enorme poder. Básico. E se têm um enorme poder, 
onde está o controlo sobre ele? Em parte nenhuma, uma vez que os clubes não são (legalmente) 
partidos, não concorrem (legalmente) a eleições e não prestam contas a ninguém. Prestavam: ao 
Estado e ao fisco. Mas, pelos vistos, agora já não prestam. 
 
Quando Guterres cai nesta armadilha, apercebemo-nos que a sua sinceridade (que creio ser, 
ainda, genuína) ajuda-nos a perceber melhor o que de insano se passa com o nosso regime. O 
entusiasmo da política foi substituído pelo entusiasmo do futebol porque a política está fora do 
controlo dos cidadãos. Nos clubes, pelo menos os sócios (temos mais “sócios” que “cidadãos”) 
têm a ilusão de participar nas tomadas de decisões; e o jogo de “frisson” com a sorte e o azar, o 
destino e o desfecho das disputas está ritualizado nos campeonatos, que uma vez acabados 
começam sempre outra vez. O futebol ocupa o espaço imaginário do possível da participação 
das pessoas. Num eterno retorno cíclico, mais pacificador do que o complicado processo 
histórico que a política implica. A política morreu. E o governo de Guterres ajudou a enterrá-la. 
 
Um dia este país será governado pelos clubes; as eleições serão um mero totobola. A selecção 
nacional cumprirá as funções simbólicas do governo. Os clubes serão os partidos. E quando a 
alienação económica do país for completa, assim como a alienação dos cidadãos feitos 
(tele)espectadores de futebol, qualquer conflito será uma “guerra do futebol”. Como na América 
Central nos anos sessenta. Só falta Guterres mudar o nome para Gutierrez e o projecto bananeiro 
da República estará completo. 
 
 
Sobreviver 
(Público, 16.06.96) 
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“Cultural Survival” é uma organização de defesa dos direitos humanos dos povos indígenas e 
das minorias étnicas. Em 1993 publicou “State of the Peoples”, um relatório mundial sobre 
direitos humanos e sociedades em perigo. Tanto a organização como o livro pertencem a uma 
tendência conhecida como “antropologia de urgência”, que defende a ideia de que se deve, por 
um lado, registar a cultura de certas comunidades antes que desapareçam e, por outro, denunciar 
os processos que levam à sua extinção.  
 
Há tempos atrás teria sorrido perante tão “nobres desígnios”. Não desapareceram já, ao longo da 
história, centenas e centenas de povos? Não faz isso parte da história da sociedade humana? A 
própria ideia de “povo” não é perigosa, coisificante? Não há, nestes conservacionismos, 
qualquer coisa de... conservador? Não estaremos a tratar os povos como “espécies em vias de 
extinção”? Hoje já não consigo ser nem tão cínico nem tão radical. Por duas razões: a metáfora 
das espécies em extinção não é tontice. Em quase todos os casos recenseados no livro, as 
questões ecológicas são a causa imediata da ameaça para os povos; e essas questões ecológicas 
estão directamente ligadas a questões económicas e políticas, de “desenvolvimento”. Ou seja: 
foi graças ao movimento e à consciência ecológica que chegámos à preocupação com a 
sobrevivência dos povos indígenas. 
 
Segunda razão: na maior parte dos casos, a iniciativa de defesa já não parte de antropólogos ou 
quejandos. Ela parte de pessoas locais, quando não mesmo de comunidades inteiras. Rigoberta 
Menchú Tum, índia Maya da Guatemala, activista pelos direitos indígenas, ecológicos e da 
mulher – e prémio Nobel – assina um texto no livro que demonstra isto mesmo. A conclusão 
provisória pode ser a seguinte: defender o direito à sobrevivência destes povos já não é 
“defender os coitadinhos”; é defender-nos a nós mesmos, a nossa diversidade de formas de 
estar, de lidar com a natureza, o trabalho e uns com os outros. Mas que dizer, então, de todas as 
reivindicações de identidade e autonomia que, estando mais próximas de nós do que os índios 
da Amazónia, classificamos como perigosas, nacionalistas, integristas? Que dizer de um certo 
mundo islâmico ou da Europa da guerra da Bósnia? 
 
“State of the Peoples” não se coíbe de entrar Europa adentro. Michael Herzfeld, antropólogo 
americano com trabalho de campo feito na Grécia, assina a introdução ao capítulo sobre a 
Europa. Começa por desmentir a suposta tolerância Europeia, referindo-se à Bósnia, aos 
ciganos, ao vandalismo em cemitérios judeus franceses, às supressões de línguas regionais, ao 
debate sobre o uso de véu pelas estudantes islâmicas em França. Traça o quadro de uma Europa 
que gosta de se ver a si mesma como construída com Estados-nação racionalmente organizados 
e legislados, mas onde, afinal, se verificam complexos mecanismos simbólicos de inclusão e 
exclusão. 
 
Ao pensarmos “em nós próprios” começam as verdadeiras dúvidas sobre a “sobrevivência dos 
povos”. A lista dos grupos identificados no capítulo sobre a Europa vai dos Abkhazes da 
Geórgia aos Bálticos, dos Bascos aos Saami Escandinavos (Lapões), passando pelos Cripto-
Judeus Ibéricos e pelos Roma (ciganos). É, no mínimo, uma salganhada. Mistura Estados com 
nómadas, movimentos de libertação com chauvinismos, grupos religiosos com grupos étnicos. E 
exclui por completo formas de identidade legítimas no mundo de hoje, como as que se baseiam 
em estilos de vida, opções éticas, identidades cruzadas e outras que não se cosem pelas linhas do 
“étnico”.  
 
Retiro, então, o que disse sobre a postura da “Cultural Survival” ? Não. Acrescento uma coisa: o 
direito à constituição de comunidades deve, por um lado, ultrapassar a definição estreita do 
“étnico”. E, por outro, não devem ser apoiados os movimentos que funcionem segundo a lógica 
de exclusão agressiva de outras comunidades. Parece, então, que voltamos à estaca zero? Ou 
que vemos uma diferença de raíz, essencial, entre o que se passa na Europa e o que se passa no 
Terceiro Mundo? Talvez não: na simpática luta da índia Rigoberta Menchú ou na antipática 
guerra dos Croatas, a questão regressa sempre à democracia, à promoção da cidadania, ao lugar 
das minorias lado a lado com as maiorias e ao direito das pessoas pertencerem (e deixarem de 
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pertencer) ao que quiserem, sem definições impostas. Se calhar é isto que está em vias de 
extinção. Se calhar é isto que é preciso ajudar a sobreviver. 
 
Um desafio final: pense agora o leitor como isto se aplica a Portugal... 
 
 
Elogio da Ilha 
(Público, 23.06.96) 
 
No bairro onde moro há uma ilha. Não se trata de uma “ilha” no sentido estrito, nem no sentido 
tripeiro do termo – aquilo que em Lisboa se chama uma “vila”. Trata-se de uma ilha metafórica. 
É um triângulo de calçada portuguesa rodeado de ruas asfaltadas por todos os lados. No espaço 
exíguo da ilha encontram-se todos os equipamentos possíveis e imaginários. Se a memória não 
me falha, os equipamentos possíveis – ou reais – são os seguintes: um abrigo para a paragem de 
autocarro; uma paragem de eléctrico (sim, ainda há!); uma cabine telefónica; um quiosque de 
jornais e revistas; um bebedouro público; um marco do correio; dois bancos de jardim. E 
árvores. 
 
Há muito tempo que tenho uma estranha relação afectuosa com esta ilha. No quiosque vendem-
se dessas revistas de viagens que agora proliferam e que perpetuam as fantasias sobre ilhas 
exóticas. Sempre me pareceu estranho nunca ter lido um artigo sobre a “ilha de Santos”. Estava 
convencido que só eu a via, só eu a imaginava vista de cima naufragando no meio dos horríveis 
autocarros lisboetas. Protegida pelas correntes anti-estacionamento selvagem, todos os dias 
suspirava de alívio por ainda ver a ilha no seu sítio, com as fronteiras bem definidas – o que em 
si é uma das razões que faz das ilhas um dos nossos arquétipos mais resistentes. Outro dia 
reparei numa bandeira hasteada no passeio em frente. Era a bandeira duma organização que eu 
desconhecia: “Amigos da Ilha de Santos”. 
 
Como alguém que descobre não estar só no mundo, aquela bandeira foi alimento espiritual. Eis 
que a minha ilha tinha bandeira e tudo. Eis que, afinal, existem mais habitantes virtuais daquele 
país que me dá gosto imaginar como um principado independente. Sobretudo foi bom descobrir 
que há mais gente a fazer parte do equipamento “imaginário” da ilha. Isolada dos passeios que 
bordejam os quarteirões, frequentada por uma “população” móvel, provisória e em constante 
renovação, a ilha serve de plataforma de comunicações: apanhar um transporte, comprar um 
jornal com notícias, enviar uma carta, fazer um telefonema. Os seus habitantes são do mais 
cosmopolita que há. 
 
Não sei quem são os “Amigos da Ilha de Santos”, mas já sinto por eles uma enorme simpatia. 
Primeiro, porque suponho que eles têm a capacidade de fantasiar com a geografia da cidade; 
segundo, pelo sentido de humor positivo, que nutre o gosto pelo aparentemente fútil; terceiro, 
pelo associativismo. Qual freguesia, qual cidade, qual partido político! Pertencer à Ilha de 
Santos, protegê-la, significa criar uma comunidade de pessoas que apenas se unem por uma 
projecção fantasiosa em torno de um acaso cartográfico: há poucas coisas tão engraçadas e tão 
interessantes do ponto de vista cultural e – porque não dizê-lo, já que se trata de um “grupo” – 
político.  
 
Sobretudo ali. O bairro está, de um modo geral, bastante degradado. Bem sei que há quem 
fantasie sobre a decadência, sobretudo realizadores de cinema estrangeiros: a lepra dos prédios, 
os passeios com buracos, as obras constantes, o lixo, a poluição dos veículos. Quem se 
confronta com isso todos os dias não lhe vê nenhum charme. É certo que o Museu de Arte 
Antiga foi recuperado; assim como o chafariz das Janelas Verdes. Mas em plena rua das ditas 
continua a haver uma torrefacção de cafés cujas camionetas invadem os passeios e fazem da rua 
uma zona industrial. Os bares continuam a abrir, o que em si mesmo não é mau, o mesmo não 
se podendo dizer das pessoas que insistem em deslocar-se de carro para as noites. A escola 
primária é um nojo com o aspecto de estar em perigo de derrocada, quando, paredes meias ou 
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quase se controem prédios “tipo Lapa” – pastiches de antigo e nobre para novos ricos. O café 
fronteiro à ilha era até há meses um dos poucos com mesas e cadeiras de madeira; agora é uma 
coisa venezuelana de cromados e néons. 
 
No meio disto, a ilha resiste. Se calhar são os “amigos” que a têm protegido. Ela ali está, 
pequena aldeia de Astérix. Não é – note-se – um reduto de conservadorismo, contra o progresso. 
Bem pelo contrário: resiste porque é um espaço bom para imaginar. É a proverbial janela 
(verde?) para o mundo. Ela resiste ao que de pior a “tradição” tem (a sujeira, e o desleixo); 
recusa-se a participar do que de pior a “novidade” tem (o reordenamento novo-rico); e mantém-
se orgulhosa como plataforma de comunicações e almofada para o imaginário. Ao pé dela, 
férias nas Seychelles ou delírios com as Caraíbas são brincadeiras de mau-gosto. Na ilha de 
Santos – aí sim – vai-se para fora cá dentro. 
 
 
Um Africano Branco 
(Público, 30.06.96) 
 
Provavelmente o documentário passou despercebido, como quase tudo o que acontece no 
segundo canal da televisão do Estado (se pudesse, dedicava-me exclusivamente a fazer versões 
escritas das coisas interessantes que por vezes ali passam). Foi emitido no programa “Sinais do 
Tempo” e versava a candidatura de Richard Leakey à presidência do Quénia. 
 
Richard Leakey, tal como a sua mulher ou o seu pai, é um famoso antropólogo físico e 
arqueólogo. Branco, descendente de ingleses, é cidadão do Quénia. Durante algum tempo, foi-
lhe dada carta branca pelo presidente Queniano, Moi, para acabar com o tráfico de marfim e 
para gerir a preservação da vida selvagem. Conflitos vários levaram a que o presidente não só 
lhe retirasse a confiança como o elegesse como ódio de estimação. Ao que parece, tudo tem a 
ver com o facto de Leakey ter decido enveredar pela carreira política. 
 
Fundou um partido, candidatou-se às eleições. Num desastre de avião, cujas causas permanecem 
inexplicadas, perdeu ambas as pernas. Mais tarde, num comício numa zona rural, foi atacado 
por um grupo de homens. Correram mundo as imagens do seu corpo chicoteado, bem como as 
nódoas negras dos jornalistas brancos presentes na cena. Ao que parece, Leakey não desistiu e 
insiste que a sua campanha vai no sentido de acabar com a corrupção endémica, bem como 
estabilizar e aprofundar as instituições democráticas. 
 
Parece que a maioria dos brancos quenianos não vai muito na sua conversa. O documentário 
mostra-nos um pouco da vida dessa gente. O próprio irmão de Leakey diz que o projecto de 
Richard é inadequado para a África, pois pretende impor a democracia à Ocidental, sem respeito 
pelas tradições locais. Este irmão também está na vida política, mas como apoiante do 
presidente Moi. Outros brancos entrevistados, na maioria fazendeiros de gado ou chá, também 
desconfiam de Richard. Insistem quase sempre em três pontos: defendem que são quenianos e 
não europeus, uma vez que já nasceram em África e não têm um sítio “a onde regressar”; usam 
muito a imagem de que são a 48ª tribo do Quénia; e acham que, de um modo geral, os brancos 
não devem participar na política (coisa que deve ficar para os africanos), mas sim dedicar-se 
apenas à actividade empresarial. 
 
O presidente Moi parece concordar com os dois últimos pontos e recusar o primeiro. Um dia 
convidou os fazendeiros brancos para uma recepção no palácio. Era uma forma de pedir 
vassalagem. No seu discurso referiu-se directamente a Leakey, dizendo que nunca em dias de 
vida um branco poderá ser presidente do Quénia. Por um lado reconhecia os brancos como 
cidadãos quenianos, por outro dizia-lhes que a África é dos africanos. O discurso não era apenas 
contraditório; era insultuoso. Ora, os convidados não só anuiram, como aplaudiram e 
cumprimentaram efusivamente o grande chefe. Incluíndo o político que diz que os brancos não 
se devem meter em política. 
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Richard Leakey responde como deve ser: a ideia de pertencer a uma tribo é perversa, pois 
reforça a própria ideia de tribalismo. Ele prefere enfatizar a ideia de que os brancos são cidadãos 
do Quénia e como tal têm todo o direito de intervir na política. Sem pernas e espancado, não 
tem muito mais a perder. Já dos fazendeiros não se pode dizer o mesmo: alimentam o racismo 
de que são vítimas como forma de garantir os privilégios económicos. O presidente Moi, por 
sua vez, prefere jogar com a ideologia tribal, dividindo para reinar; ou com a ideologia 
nacionalista, remetendo os brancos para a categoria cristalizada de colonizadores. Garante assim 
a base económica gerida pelos brancos, de que é beneficiário juntamente com a sua “entourage” 
de burocratas corruptos, ao mesmo tempo que incita ao racismo anti-branco, investindo na 
figura de Leakey os (legítimos) ressentimentos anti-coloniais. Só se “esquece” duma coisa: 
Leakey não propõe o regresso do governador-geral mas sim a instauração da democracia. Que 
importa que seja uma “invenção ocidental” (à semelhança, aliás, das vacinas)? 
 
Em última análise quem perde são os quenianos negros. Quem ganha são os fazendeiros e os 
burocratas em torno de Moi. Perpetuando ideias mal analisadas – e cristalizadas no tempo – 
sobre “tribos”, colonialismo, e africanidade, a cidadania plena é recusada e a democracia é uma 
farsa que serve apenas para garantir as ajudas internacionais. Um belo exemplo de como as 
coisas não são a preto e branco. Longe de mim a ideia de desculpar o colonialismo, negar as 
independências africanas, ou não reconhecer que a maior parte dos problemas se reportam ao 
período colonial e às dependências pós-coloniais. Mas estas ressalvas não podem fazer com que 
esqueçamos o racismo, o tribalismo, o nacionalismo e a recusa da democracia que caracterizam 
muitos contextos africanos. A ironia do destino é esta: dava-me gozo que Leakey fosse eleito 
presidente do Quénia. 
 
 
A migração do “ciao” 
(Público, 14.07.96) 
 
Em homenagem à inauguração da “silly season” – que em Portugal tem o nome mais pomposo 
de “época balnear” – presenteio os leitores com uma crónica fútil. Esta crónica é sobre a palavra 
italiana “ciao”, que se instalou com armas e bagagens na língua portuguesa. É provável que 
alguém da linguística saiba a história da migração desta expressão para Portugal. Embora leigo 
na matéria, parece-me plausível a hipótese de ter chegado até nós via Brasil. Afinal de contas a 
emigração italiana para aquele país foi fortíssima e influenciou muito a versão local da língua. 
No entanto, se bem me lembro, a expressão começou a ser usada com maior frequência entre 
nós a seguir à descolonização, com a “chegada dos retornados”. 
 
Provavelmente trata-se de uma coincidência. Muitas das coisas que atribuímos à influência dos 
“retornados” simplesmente aconteceram ao mesmo tempo que a influência das telenovelas 
brasileiras. Não consta que tenha havido muita emigração italiana para a África ex-portuguesa, 
nem que as relações entre esta e o Brasil tivessem sido grandes. Nas ex-colónias não havia 
televisão para as massas. E tão-pouco os produtos televisivos italianos penetraram em Portugal. 
Resta ainda a hipótese do cançonetismo italiano e o facto de a língua italiana ter uma certa 
influência mundial por via dos seus produtos de consumo popular, estereótipos e penetração na 
cultura norte-americana, por sua vez dominante pelo mundo fora. 
 
Lembro-me, porém, de uma correspondente angolana dos meus tempos de puberdade que 
assinava as cartas com um “xau”, coisa que me confundia muito. Desde então, a palavra passou 
de boca em boca. Do ponto de vista do seu uso falado, veio substituir, com a sua sonoridade 
aberta e alegre, o soturno (mas bonito) “adeus”. Como do ponto de vista da escrita, “ciao” corria 
sérios riscos de ser pronunciado “siau”, os portugueses resolveram a questão de duas maneiras: 
escrevendo “xau” e “tchau”. O primeiro soa galaico-português, tipo “xim xenhor”, sendo alvo 
de chacota apenas porque o português da capital é o que mais se afasta do da maioria dos 
portugueses e das línguas congéneres. Apesar disto, não deixa de soar a nome de detergente. Já 
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o “tchau” é uma invenção revolucionária. Em português (de Lisboa, pois há muito sítio onde se 
diz “tchão”, por exemplo) não existe o som “tch”, nem forma correcta de o grafar (o que 
demonstra a hegemonia do alfacinha). Mas os portugueses – que são tão anti-ortográficos como 
anti-clericais – não ligaram a isso e facilitaram as coisas. Ajudados pelos media, aliás: desconfio 
que um purista da língua gostaria de ver escrito Xexénia ou Chechénia em vez da actual 
Tchetchénia. 
 
Ao nível da fala, também se nota uma diferença entre “xau” e “tchau”. Os que pronunciam da 
primeira forma aportuguesaram a palavra, tornando-a mais chã (“tchã”?) e pesada. Os que 
pronunciam da segunda forma, dão ares de italiano, ainda que a imagem mental da palavra lhes 
surja com o “tch” – do mesmo modo que antes se dizia “Tchecoslováquia” (agora diz-se uma 
coisa horrível, República Checa. Quando é que inventam outra coisa, por exemplo Chéquia?). 
Ambas as formas são ainda passíveis de dois requintes, bem à portuguesa: xauzinho (ou 
tchauzinho) e xau-xau (ou tchau-tchau). A primeira sugere o gosto pelo diminuitivo, que os 
comentadores optimistas vêem como sinal de intimidade e ternura, os pessimistas como sinal de 
pequenez e falta de ambições. A segunda remete-nos para a tendência para a repetição, o grau 
zero do ênfase, como em “assim-assim”, “tou-tou”, “pois-pois” e outros ecos do nosso falar 
quotidiano. 
 
(De repente lembrei-me doutra variante que tenho ouvido a gente do tipo “um gajo porreiro”: 
“tchauzão” (ou “xauzão”). Bem sei, soa grosseiro. É o gosto pelo exagero. É a expressão dos 
grandes corações. Só que, por este andar, ainda alguém vai começar a dizer “xauzíssimo”). 
Chegado da Itália, sabe-se lá por que rotas migratórias, o “ciao” crioulizou-se e soaria hoje 
bizarro a um italiano.Tem graça: afinal a crónica não foi tão fútil assim. 
 
P.S: A minha mãe confirma (ainda que 1974 seja cada vez mais um marcador mitológico do 
tempo para todos nós) que só começou a ouvir dizer “ciao” por volta do 25 de Abril. E ouviu-
me. Que vergonha. 
 
 
Os 25 degraus 
(Público, 21.07.96) 
 
No aeroporto de Barcelona compro o “El País”. Leio a notícia sobre o 10º lugar ocupado pela 
Espanha no índice do desenvolvimento humano do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). Os índices nunca são perfeitos, bem sei, mas por isso mesmo se 
chamam índices. O do PNUD é especialmente interessante, pois baseia-se em critérios que vão 
mais além dos indicadores económicos. Podia-se chamar, sem excesso de demagogia, “indíce 
das hipóteses de ser feliz”. A notícia era normal, sem gritarias nacionalistas. Mais: preocupava-
se em comparar a posição da Espanha em relação à Austrália (!) e em explicar o que se passa 
com os países que surgem para baixo da posição 100. 
 
Minutos depois, no avião da TAP, leio “A Capital”. Notícia de primeira página sobre a 35ª 
posição ocupada por Portugal no mesmo índice. Faço as contas: separam-nos 25 pontos. Isto é, 
25 países. Isto é, 25 degraus na escala das oportunidades para uma vida melhor. Desta vez, 
comparando com anos anteriores, o artigo até que nem elaborava aquelas desculpas do costume 
sobre a falta de rigor destes indicadores. Parece que assentámos os pés na terra e 
compreendemos o que significa estar na cauda da Europa. A comparação com a Espanha é, 
todavia, inevitável. O artigo de “El País” não estabelecia comparações com Portugal. O nosso 
país está fora do “campo do comparável” para a Espanha – o que é em si mesmo um terrível 
indicador. Já o artigo de “A Capital” (como os de outros jornais) deixa entrever a comparação 
constante com “os nossos vizinhos”. Estamos fritos. 
 
As coisas complicam-se quando vemos quais são as variáveis que nos remetem tão para baixo 
na escala do PNUD. Deixemos de lado o fraco investimento na saúde e segurança social, coisas 
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crónicas e de lenta mudança. Há três pérolas do nosso atraso que este ano contribuiram 
sobremaneira para estarmos na casa dos trinta. Todas elas são de resolução mais fácil e, 
sobretudo, são questões de civilização que por cá se tende a considerar supérfluas. São elas: a 
fraca participação das mulheres na política, a excessiva percentagem de presos na população, e 
o analfabetismo. Valerá sequer a pena comentar o que significa este trio? Talvez três breves 
deduções: não basta as mulheres trabalharem para acederem à cidadania plena, se tiverem 
empregos estúpidos e precários; num sistema judicial e penal perverso prende-se as pessoas 
erradas, por demasiado tempo e sem alternativas de pena; é cruel pensar que basta esperar uns 
anos para que os analfabetos morram (num país civilizado ensina-se essas pessoas a ler). Em 
suma: os três indicadores são-no de um país que se despreza a si mesmo e aos seus cidadãos e 
que se contenta por ter passado da 36ª para a 35ª posição porque algumas pessoas morreram. 
 
Intriga-nos o 10º lugar da Espanha? Devo dizer que, tendo regressado a Barcelona ao fim de 
doze anos, não me intriga nada. Bem sei que a Catalunha é a região mais desenvolvida do 
Estado Espanhol; e que Barcelona é uma grande metrópole Europeia há bastante tempo. 
Acontece, porém, que nestes doze anos houve ali muito esforço, vontade e concretização. Podia 
dar mil exemplos: os largos passeios sem carros, as esplanadas com bonitas cadeiras que 
ninguém rouba à noite, a ausência de prédios neo e pós-pirosos e iniciativas autárquicas que 
enriquecem o dia a dia, das faixas para bicicletas ao ar condicionado nos autocarros. Mas o 
exemplo paradigmático – o exemplo de civilização – é o do Museu de Arte Contemporânea 
(MAC), inaugurado o ano passado. 
 
No meio de uma parte degradada da cidade velha, as autoridades não tiveram medo de implodir 
meia dúzia de quarteirões. Em seu lugar ergueu-se uma jóia de arquitectura. A principal 
exposição não é exactamente uma exposição, mas um conjunto de intervenções no museu, que 
mexem com este e o provocam. Numa delas, os visitantes são desafiados a completar as peças 
de vários puzzles que retratam os interiores de casas de vizinhos do museu. Para tal podem 
sentar-se nas cadeiras trazidas das ditas casas, as quais por sua vez figuram na imagem do 
puzzle. Noutra, o visitante pode saír por uma janela e andar por uma rampa improvisada até à 
janela da casa de um apartamento fronteiro ao museu. Noutra ainda, um minúsculo buraco numa 
das lajes de pedra do chão deixa entrever a imagem vídeo de uma mulher implorando-nos que a 
tiremos dali, como se tivessemos de a resgatar das profundezas do museu. Não há civilização 
sem ironia. 
 
É um símbolo, o MAC. O jornal “Público” devia fazer uma colecta entre os seus leitores no 
sentido de oferecer uma estadia de um mês em Barcelona a João Soares. Tenho a certeza de que, 
quando voltasse, acabava com as hesitações do Martim Moniz e fazia ali uma coisa semelhante. 
Subíamos alguns dos 25 degraus que, na escala do PNUD, nos separam da Espanha. Pelo 
menos. 
 
 
Jogos de Verão 
(Público, 28.07.96) 
 
Sempre me fez imensa impressão ver as competições olímpicas de ginástica feminina. Isto por 
causa dos corpos das atletas. Na maior parte dos casos parecem ser criaturas que não chegaram 
ainda à puberdade ou que tudo fizeram para conter os seus efeitos, de tal maneira parecem 
crianças. Na realidade, a maioria são-no. As que o não são tecnicamente, parecem-no, e é isso 
que nos faz ter a sensação de estarmos a ver um espectáculo de “freaks” num circo itinerante. E 
dum circo itinerante se trata, de facto. De quatro em quatro anos, as nossas vidas são marcadas 
pelas Olimpíadas. Ao contrário do circo que anualmente aparecia na aldeia, este chega-nos pela 
televisão. Tratando-se de um espectáculo desportivo – o que há de mais físico? – nós assistimos 
a ele na mais completa virtualidade. 
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A retórica sobre o desporto e as suas virtudes nunca foi tão paradoxal como hoje. É banal dizer 
que vemos mais desporto do que praticamos. Assim como dizer que os corpos dos atletas 
profissionais são demasiado ideais, inatingíveis pelo comum dos mortais. Já não é tão banal 
assim reconhecer que algo de errado se passa quando vemos aquelas crianças fazendo coisas 
que requerem um treino e uma disciplina que tocam as raias do anormal. O que se passa é o 
seguinte: feitos para a televisão, os Jogos Olímpicos são um espectáculo virtual em que se 
transmitem imagens ideais sobre as capacidades do corpo humano. Tal como na publicidade, em 
que a sofisticação videográfica já transmite a fantasia absoluta, os corpos das ginastas já não são 
humanos. O seu carácter trans-humano é por nós aceite porque elas são figuras que nos chegam 
por via hertziana. E todos os quatro anos esperamos pela surpresa de ver uma ginasta que seja 
ainda mais aborto. 
 
É certo que noutras modalidades não vemos isto. Vemos corpos normais e atingíveis, apenas 
mais trabalhados. Na própria ginástica masculina, não estamos (de modo algum...) perante 
abortos. A pergunta lógica que se segue é a seguinte: porque têm as ginastas de ser assim? E a 
resposta só pode ser uma, porque é a que se prende com a única coisa que as diferencia dos 
ginastas: porque são mulheres. O ideal estético que se pretende transmitir na ginástica feminina 
é um ideal de leveza, ligeireza, graciosidade. Em suma: floreados, “coisas de mulheres”. Os 
mais tecnicistas dirão que só com aqueles corpos se consegue fazer aqueles movimentos. Então 
a crítica deve ser àqueles movimentos, ou seja: para que queremos nós aquela estética? Ou: 
porque tem aquela estética que ser conseguida nos movimentos do corpo e especificamente no 
corpo feminino? Não há dúvida: quando se trata de ideais, o corpo é que paga. 
 
Nada mais emblemático, aliás, do que o que aconteceu há dias com uma ginasta americana. A 
desgraçada tinha que salvar a pontuação da equipa americana. Concentrou-se loucamente e 
executou os movimentos na perfeição. Quando assentou os pés no chão depois das piruetas 
aéreas, algo no seu corpo se partiu (isto é mais objectivo do que dizer “fracturou não sei o quê”). 
Na entrega das medalhas, foi levada ao colo pelo seu treinador até ao podium. O senhor, 
provavelmente de estatura e constituição “normais”, transportava uma criaturinha mirrada que 
só me fez pensar num alienígena simpático e sensível de um filme do Spielberg. O trabalho, o 
sacrifício e, por fim, a mutilação daquele corpo (daquela pessoa) serviu para escrever uma 
pequena história tipicamente americana: ela transformou-se numa heroína que salvou os EUA.  
 
De facto, é nas coisas mais óbvias que por vezes está o segredo. Os Jogos Olímpicos são uma 
competição entre países. Além dos corpos e seus movimentos, as bandeiras e os hinos são o 
material audio-visual do espectáculo olímpico. Isto é normalmente explicado pela retórica da 
paz universal – as Olimpíadas como uma lição moral dada ao espírito beligerante entre as 
nações. No entanto, sendo o corpo algo de tão individual que se confunde com a pessoa, não 
seria legítimo esperar que as Olimpíadas fossem disputadas por indivíduos, sem que importasse 
o país de origem? A resposta é assutadoramente simples: não. Porque, do mesmo modo que as 
guerras servem os interesses económicos sob a capa das identidades nacionais, assim as 
Olimpíadas servem os mesmos interesses sob a capa da paz. Por isso Atlanta – uma cidade 
horrível e de clima cruel -, capital da Coca-Cola e do Center for Disease Control (!), conseguiu 
os Jogos, logo na altura em que os Estados Unidos precisam afirmar-se no meio da nova 
desordem mundial. 
 
A melhor maneira de conseguir estes propósitos é levar ao colo, para o podium, como num 
sacrifício, uma criatura de estufa em que nenhum de nós se reconhece. Sempre desconfiei que 
algo de monstruoso se escondia por trás da Fada Sininho. 
 
 
Sub-espécie: pedófilo. 
(Público, 08.09.96) 
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Não foi um Verão como os outros. Desta vez, os media não se concentraram numa nova doença 
ou em desenvolvimentos em torno a uma já detectada. Como se tivéssemos regressado à 
viragem do século, a preocupação foi com uma “doença social”. Dá pelo nome de pedofilia e 
gerou uma série de confusões. Para descanso das almas (justamente) susceptíveis, devo dizer 
que não compreendo as pessoas que são atraídas eroticamente por crianças. Isto é, como não 
sinto o mesmo, não tenho empatia. Além disso, acho que a concretização dessa atracção é errada 
e deve, em princípio, ser punida. 
 
Isto não impede que o barulho em torno da pedofilia tenha gerado problemas que vão para lá 
dela. Duas questões se colocam à partida. Em primeiro lugar, os casos jornalísticos foram muito 
específicos: o assassinato das crianças na Bélgica, ligado a uma rede de exploração sexual de 
menores; e, em segundo lugar, o congresso de Estocolmo sobre a exploração sexual comercial 
de crianças. Repare-se que não se trata de pedofilia em geral, trata-se do comércio sexual, trata-
se de crianças (não de adolescentes ou menores de idade), trata-se de assassinato. Tanto podia 
estar no banco dos réus a pedofilia como o comércio sexual e o homicídio em geral. 
 
No parágrafo inicial usei de propósito um certo tipo de linguagem. Falei em “atracção erótica 
por crianças” e em “punição dos actos”. A chave é a distinção entre crianças e não-crianças, e 
entre fantasia e acto. Quanto à primeira, não interessa enveredar pelas explicações freudianas 
sobre a sexualidade infantil. A questão não é essa; a questão é, sim, a do mútuo consentimento, 
da liberdade de escolha, que nós cremos não ser possível nas crianças. Mesmo que isso possa 
vir a mudar (como já mudou bastas vezes na História a percepção do que é uma criança), acho 
que a nossa crença é boa, civilizadora e faz sentido. O problema surge quando estendemos o 
conceito de criança para o de menoridade. Há ou não pessoas de treze, catorze ou quinze anos 
capazes de consentirem pela positiva? 
 
A distinção entre fantasia e acto coloca uma questão ainda mais subtil. Por muito abomináveis 
que sejam certos actos (como os que vieram à baila este Verão), temos de evitar que se crie a 
categoria do “pedófilo” como um tipo específico de pessoa, uma sub-espécie, porque a sua 
definição estaria sempre contaminada pela barbaridade dos actos extremos. Que faríamos então 
com o caso de, por exemplo, uma mulher de trinta anos e um rapaz de quinze sinceramente 
apaixonados? 
 
Mas as confusões lançadas pela mediatização daqueles casos não se ficam por aqui. A mais 
intrigante foi o tratamento displicente que o semanário “Já” deu ao tema, aliás anunciado de 
forma sensacionalista na capa. Nos artigos perpassa a confusão que coloca no mesmo saco 
comportamentos e identidades que nada de comum têm entre si. Por exemplo, 
homossexualidade e pedofilia. O saco onde tudo vai parar – acredito que sem querer – é o da 
perversão. Como no princípio do século, pedófilos, homossexuais, sado-masoquistas, etc., 
parecem ser termos intercambiáveis. Não é por acaso que a palavra preferida pelos franceses 
para designar homossexual é “pederasta” – um erro técnico e uma armadilha ideológica, já que 
pederasta deveria significar “o que gosta de crianças”. 
 
Estarei eu a propor que se aceite a pedofilia – ou a sugerir que um dia ela será aceite – do 
mesmo modo que a homossexualidade o foi (se é que foi…)? De modo algum. As coisas não 
são comparáveis: há pedófilos homo e heterossexuais. O caso belga, aliás, foi um caso 
heterossexual, mas para esse facto ninguém chamou a atenção, como se o adjectivo não tivesse 
significado. Se se tivesse tratado de um caso homossexual, este adjectivo teria ganho foros de 
quase explicação. 
 
A responsabilidade de quem tem um “poder” (o do conhecimento do adulto versus a relativa 
ignorância da criança), e o princípio do consentimento mútuo, são os nossos únicos guias 
morais para abordar a “questão da pedofilia”, e devem ser os fundamentos da lei aplicável ao 
assunto. Para tal, não precisamos de criar, definir, delimitar a “sub-espécie do pedófilo”, muito 
menos de confundi-la com outras categorias do desejo ou da identidade. E muito menos entrar 
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no tipo de “voyeurismo” titilante em que as televisões se deliciaram ao longo do Verão. Caso 
contrário, vamos ter jovens com as vidas duplamente estragadas, como é o caso de uma das 
testemunhas num dos documentários televisivos. Ele não só tinha sido abusado sexualmente 
pelo maestro do coro onde cantava como, anos depois, vivia obcecado com a ideia de poder ele 
mesmo vir a ser “pedófilo”. Como se tivesse sido contaminado por uma doença e não bastasse o 
calvário porque havia passado. 
 
 
Portugal dos pequenitos. 
(Público, 15.09.96) 
 
O governo resolveu tomar mais uma iniciativa no sentido de controlar o trabalho infantil. Há 
anos que ouvimos promessas semelhantes. Há anos que lemos artigos sobre o assunto na 
imprensa estrangeira, afectando gravemente os sentimentos da paróquia. Esses artigos surgem 
porque nada de tão interessante (no sentido de grave) acontece em Portugal. Toda a gente já 
percebeu. Nós, parece que não, a começar pelo governo: face ao boato de que o emprego de 
crianças iria ser criminalizado, o governo veio dizer que “tanto também não”. Porquê? Porque 
as consequências seriam perversas, porque a questão é mais complexa do que parece. Etc. O que 
é que eles querem dizer com isto? Querem dizer duas coisas graves. Em primeiro lugar, querem 
dizer que esta coisa do trabalho infantil é relativa. Em segundo lugar, querem dizer que há 
famílias, comunidades, regiões, sectores económicos, que não passam sem o trabalho infantil. 
 
A primeira afirmação pretende ser iluminada, mas não passa de relativismo cultural requentado. 
Tanto, que já cheira a relativismo moral. Todos conhecemos o argumento: “Temos que ver que, 
nalguns sítios, o trabalho da criança é visto como normal”. Ai é? Pois tem de deixar de ser. O 
trabalho é uma especialização do corpo, da mente, do tempo e do espaço, uma actividade feita 
dentro dum contrato, pressupondo o discernimento de direitos e deveres e, logo, de liberdade. 
Isto é incompatível com pessoas que estão a começar o seu desenvolvimento. A segunda 
afirmação é a menos assumida, porque uma das coisas boas do regime económico e social em 
que vivemos (tinha de haver alguma) é que ele coexiste com uma contra-corrente ética que não 
vê o lucro, ou sequer a sobrevivência, como a justificação para todas as coisas. 
 
O trabalho infantil (não se trata aqui de pedir ao miúdo que ajude a pôr a mesa ou a lavar o 
carro) é uma forma de abuso. Tal como o abuso físico, psicológico ou sexual das crianças 
(incluindo a tão falada pedofilia), o trabalho infantil começa em casa. O escândalo só rebenta 
quando se descobrem situações de emprego infantil em larga escala nas empresas. Do mesmo 
modo como rebenta o escândalo quando se descobrem redes criminais de abuso de crianças. 
Quanto maior for o escândalo sobre o que se passa “na rua”, “no mundo do crime” ou “lá fora”, 
menor é a atenção ao que se passa no remanso das famílias ou das empresas semi-familiares 
organizadas segundo os princípios dos patrocinatos locais. Se as famílias precisam do trabalho 
infantil por razões económicas, resolva-se o problema económico das famílias. 
 
O governo não se preocupa verdadeiramente porque à sua volta medram as atitudes mais 
estranhas sobre a infância. Desde a noção da criança como um anjo inocente, até à noção da 
criança como um adulto em miniatura a quem se têm de cortar os vícios desde pequenino, qual 
proverbial pepino. Estas noções vão juntas com a atitude paternalista, preocupada em proteger 
as crianças nos regaços das instituições caridosas; ou com a atitude, contraditória, de imaginar 
as famílias como portos de abrigo (são por princípio boas) e coutadas (ninguém se deve 
imiscuir). É um mundo virtual: quando surgem casos graves que desdizem a paisagem perfeita, 
são atirados para o domínio da patologia, da figura dos “pais desnaturados”. 
 
As crianças não são nem anjos nem adultos-deliquentes-em-potência. As crianças são pessoas. 
A diferença está no facto de serem pessoas que estão (mais do que as outras) em 
desenvolvimento das suas capacidades: de corpo-mente e de cidadania. São pessoas sem poder e 
sem poder para o terem. Os pais que estimulam o trabalho infantil devem ser proibidos de o 
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fazer e, simultaneamente, devem ser auxiliados se se provar que a sua atitude foi motivada por 
razões económicas. Os empregadores de crianças devem ser punidos, ponto final. E ao Estado 
devemos todos exigir que o trabalho infantil acabe, pondo as crianças na escola onde (espera-se) 
adquiram as capacidades para exercerem o poder da cidadania. 
 
Caso contrário, os jornais estrangeiros largarão o tema das redes pedófilas e começarão a 
escrever sobre um país de “pedófobos”, algures nos confins da Europa. Um país pequenito, 
onde a caramelização das crianças vestidas de anjinhos vai junta com a exploração da sua força 
de trabalho.  
 
 
Uma questão de confiança 
(Público, 22.09.96) 
 
Numa entrevista concedida ao Expresso, Francis Fukuyama apresentou as teses do seu livro 
“Confiança”. De seguida, foi a vez de José Carlos Espada escrever sobre a confiança como a 
característica principal de sociedades civis fortes. Não vou debater as ideias de um ou outro, 
muito menos as virtudes ou os defeitos do liberalismo. Compete-me mais fazer a etnografia do 
estado das coisas, ouvir e ler os sinais. Tenho quatro exemplos que têm tudo a ver com a 
confiança. Ou a falta dela. 
 
Duas amigas estrangeiras visitaram-me recentemente. Vinham dum pequeno país das Caraíbas, 
considerado como terceiro-mundista pelas cabeças mais duras. No dia a seguir à sua chegada 
fomos ao banco para comprarem escudos. Elas apresentaram ao empregado um conjunto de 
notas de dólares norte-americanos e pediram-lhe que realizasse o respectivo câmbio. O senhor 
pediu-lhes o passaporte. Elas olharam para mim como dois cachorrinhos assustados. E eu 
revolvi os olhos como um dono que vê o cão depositar os seus dejectos no sítio errado. Neste 
caso, o cão era o empregado. Ou seria o meu país? Elas explicaram ao empregado que não 
andavam com passaporte pois não estavam habituadas a terem de trazer identificação consigo. E 
que era ridículo apresentar o passaporte para trocar dinheiro. Mais: nunca lhes tinha sido pedida 
identificação nos bancos dos países que tinham visitado recentemente. E em casa – uma ex-
colónia britânica – nem sequer existia bilhete de identidade. 
 
É um caso típico de falta de confiança. O cidadão é obrigado a provar que é ele mesmo. É 
obrigado a deixar o seu rasto documental por todo o lado. E é sempre seu o ónus de uma 
hipotética culpa. Mas muita sorte tive eu. As minhas amigas foram-se embora antes dos 
acontecimentos estivais com os ciganos de Oleiros. Perdão: com os habitantes de Oleiros, uma 
vez que o problema é deles, não dos ciganos. Fui poupado à vergonha de ter de explicar às 
minhas amigas o que raio se estava a passar. O que se passou pode ser entendido como um caso 
de falta de confiança (além de racismo puro e simples). O tipo de reacção em Oleiros é já uma 
tradição entre as populações que estão longe das sedes do poder e a quem estas não ligam 
patavina. Se a isto juntarmos a ausência doutros “poderes” (educação, exposição à diversidade, 
cidadania), percebe-se o mecanismo do bode expiatório: bate no mais fraco já que não podes 
bater no mais forte. É claro que isto não serve de desculpa para os actos, nem é a “sociedade” a 
única culpada. Quer apenas dizer que certas formas de exercer o poder podem gerar o racismo. 
Igualmente assustadores foram os argumentos de alguns bem-pensantes: ouve quem dissesse 
que “os casos de tráfico de droga não ajudam nada à inserção dos ciganos”. É como desconfiar 
duma pessoa e do seu dinheiro porque ela não apresenta o passaporte. 
 
Depois o Verão explodiu, não em fogos mas em crimes. Acho que alguns responsáveis têm 
razão quando dizem que o que surpreende é a natureza dos crimes. Se bem me lembro, a grande 
maioria teve a ver com conflitos que, normalmente, poderiam ser resolvidos em tribunal, 
quando não mesmo através de mecanismos de diálogo. O facto de não terem sido resolvidos 
dessa forma revela muito sobre o estado da (des)confiança. A crueldade requintada ou 
desesperada de alguns dos crimes estivais demonstra como muita gente já não está apenas 
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alienada dos mecanismos da justiça. Está completamente para lá dela. Para lá de Marraqueche. 
O que isto nos diz sobre o Estado e a justiça portuguesas é tanto ou mais preocupante do que o 
que nos diz sobre o estado de ruptura das relações sociais. 
 
Por fim, algo de que não se ouviu falar como um fenómeno: as greves de fome. No espaço de 
alguns meses, fui-me apercebendo de que cada vez mais pessoas estavam a recorrer à greve de 
fome para reivindicar a solução de problemas. O que é assustador neste “surto” é o seguinte: 
não se tratou de greves feitas por grupos ou organizações; e não se tratou de greves por 
“valores” político-ideológicos (os bascos não são para aqui chamados). Tratou-se, 
aparentemente, de greves pessoais para resolver problemas pessoais. Aparentemente: porque, do 
invisual que acampa frente ao Parlamento para obter um emprego digno, à professora que se 
instala em frente ao Ministério da Educação por causa duma injustiça nas habilitações, o que 
temos são casos sociais que abrangem muito mais pessoas. A desconfiança instalou-se em 
relação às instituições que devem resolver os problemas sociais. E instalou-se também em 
relação à capacidade de as pessoas se organizarem em grupos de pressão. Se a isto juntarmos o 
simbolismo de a greve de fome ser uma martirização do próprio corpo, vemos o estado de 
atomização a que as coisas chegaram. 
 
 
Missão Canibal. 
(Público, 29.09.96) 
 
Finalmente ganhei coragem e fui ver o filme “Missão Impossível”. Não se trata de coragem para 
ultrapassar qualquer elitismo cinéfilo. Costumo deliciar-me com lixo cinematográfico por puro 
desejo de alienação. Para o conseguir, aturo tudo: as pipocas, que cheiram mal e guincham nas 
bocas invisíveis dos outros espectadores; a publicidade antes dos filmes, sem que haja um 
desconto no preço do bilhete como compensação; e o volume cada vez mais alto com que 
emitem os filmes, decerto por causa dos ouvidos arrebentados pela poluição sonora. 
 
A coragem era necessária, sim, para me confrontar com a versão Hollywood-anos 90 duma série 
televisiva que fez parte da minha infância e adolescência. Tinha medo de regressar à escola e 
achá-la pequena demais. Nunca imaginei que a viesse a achar mal-cheirosa e traiçoeira. Odiei o 
filme porque ele me traíu usando os mais reles truques – e não terei sido o único a senti-lo. Mas 
deveremos ficar pela lamentação, como aqueles “soixante-huitards” que me inspiravam tanta 
pena quando era adolescente, sempre queixando-se da decadência da juventude actual? Não. 
Podemos tirar algumas ilações: a versão actual de “Missão Impossível” dá-nos alguns sinais dos 
tempos, se anotarmos as diferenças entre a série e o filme. 
 
A série não tinha um personagem central, um herói. O grupo da Missão Impossível era isso 
mesmo, um grupo. Cada qual tinha a sua especialidade e ninguém se armava em esperto nem 
em melhor que os outros. No filme, não só há um personagem central, como ele é praticamente 
o único personagem. Nos cinco primeiros minutos, a quase totalidade da equipa é morta, ou 
desaparece na clandestinidade. Tudo isto porque o personagem central é representado por Tom 
Cruise. Nas grandes produções já não há personagens, há actores. Ou nem isso: há ídolos, na 
verdadeira acepção da palavra. 
 
Na série original não havia traições entre os membros do grupo. Nem sequer havia conflitos ou 
altercações. É claro que isso era de um irrealismo a toda a prova. Eles eram figuras de cartão, 
sem profundidade psicológica. Era disso mesmo que nós, os putos da época, gostávamos da 
série: os cinco magníficos resolvendo os casos. Na versão actual, o ponto fulcral da narrativa é a 
traição. Pior: o traidor é o chefe, o traído e herói é o pirralho do Cruise, que nem sequer 
corresponde a nenhum dos membros da equipa da série antiga. 
 
Na série original, as coisas passavam-se em países imaginários e estereotipados, como nos 
“comics”: as repúblicas das bananas centro-americanas e os regimes totalitários do Leste. Era 
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cómico, sobretudo quando os argumentistas inventavam línguas eslavas ou os guardas prisionais 
sul-americanos falavam um inglês perfeito (mas com sotaque). No filme, não: os eventos que 
despoletam a acção do filme passam-se em Praga. Um sítio real, com polícias falando checo. E 
uma Praga que é mostrada em todo o seu esplendor de país da Velha Europa, nobre e charmoso. 
Porque tudo isto se passa já depois da queda do muro. Daí a atmosfera de melancolia que o 
filme tem: o traidor trai porque já não há nada em que acreditar, porque a guerra fria acabou. 
Era isto que esperávamos da queda do muro? Ter saudades do “antes”? 
 
Depois há o “clima”. A série de televisão era lenta e eu irritava-me com isso. Mas era essa 
lentidão que criava ansiedade e uma atenção particular aos truques e malabarismos da equipa. 
No filme, a velocidade é vertiginosa. Tudo se passa a cem à hora, como se tivessem posto 
“speeds” nas pipocas. Do mesmo modo, se na série a maior parte das cenas eram silenciosas – 
quase sem diálogos e quase sem música -, no filme tudo é cacafónico e estridente. Eles gritam, 
rosnam, estrebucham, explodem e andam pela tela ao compasso duma música da qual não fica a 
mais ínfima memória. É um imenso “videoclip”. 
 
Por fim, o filme deitou às urtigas o seu maior potencial: pegar no actual revivalismo dos anos 
sessenta. Já na altura em que vi a série tudo parecia maravilhosamente ultrapassado: os 
computadores com cartões perfurados; as engenhocas com interruptores com uma bolinha de 
metal na ponta; as etiquetas feitas com aquelas fitas autocolantes em que se gravava as letras em 
relevo; e a roupa, os carros, as coisas com um ar “high-tech” albanês. Uma delícia. No filme só 
vemos computadores portáteis iguais aos dos espectadores e lá se vai a magia. 
 
Este filme é uma traição à memória. E é uma oportunidade falhada de fazer ironia com essa 
memória. O pior dos anos 90 holywoodescos é a incapacidade de inventar novas magias, ironias 
ou inocências. Por isso o que resta é o canibalismo: comem-nos vivos e deitam os ossos aos 
cães. 
 
 
Já não moro aqui. 
(Público, 06.10.96) 
 
O autocarro pára numa área de descanso na estrada entre Montréal e a cidade de Quebeque. Um 
passageiro americano mete conversa com o condutor canadiano. Diz-lhe que acha tudo tão lim-
po e impecável que não acredita estar a uns poucos de quilómetros dos EUA (como estas coisas 
são relativas, pensa o português). O canadiano fica inchado e dá uma resposta tipicamente 
americana: “Fazemos por isso. As multas por deitar lixo são pesadas. E estamos sempre a 
limpar. Mas o que interessa é a mentalidade. Se as pessoas forem educadas desde pequeninas...” 
O americano acena que sim. Mas a sua memória é assaltada pela imagem de sujidade de Nova 
Iorque (ambos fazem caretas ao pronunciar-se o nome da capital da perdição) e pelos grafitis da 
sua Los Angeles natal. Há um neurónio qualquer que choca com outro e ele encontra a 
explicação: “São os putos mexicanos, sabe. Eles são tantos que ninguém os consegue 
controlar.” Então junta-se ao grupo outro americano que acrescenta à conversa o tom liberal: 
“Não culpe os mexicanos, coitados. O dinheiro todo do país deles está nas mãos de meia dúzia 
de famílias e depois aínda há os barões da droga. Esses é que deviam ser mortos. 
 
O condutor manda-nos entrar para o autocarro. Ainda bem: pouco faltava para que alguém 
dissesse que a vantagem do Canadá é não ter imigrantes de baixo calibre e, claro, muitos pretos. 
A autoestrada espraia-se pelo vale do São Lourenço. Há dez anos que não regressava à América 
do Norte, depois de ter vivido vários anos nos EUA, em épocas diferentes e com muitas visitas 
pelo meio. Sempre me senti um bocado americano em Portugal e um bocado português na 
América. Mas nos últimos dez anos esse sentimento foi-se esvaíndo e agora até sentia medo do 
regresso. Por cautela, calhou ser primeiro o Canadá, uma versão “soft” da América do Norte. O 
Canadá era onde se ia, dos EUA, para ter a sensação de estar num sítio um pouco mais europeu 
(na parte francófona). Mas desta vez só vejo o que é americano: essa melancolia vagarosa e 
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dificil de sacudir que nos atinge quando se atravessa um espaço imenso, com um céu que parece 
maior, onde, no entanto, se vão repetindo as mesmas coisas, impessoais e prontas a usar, como o 
Dunkin Donuts onde escrevo estas linhas. De certo modo, regressei a casa e sinto que já não 
moro aqui. Deve ser assim que se envelhece. 
 
Ainda não disse: a conversa dos passageiros tinha começado por causa do excremento de cão 
que uma senhora tinha pisado na relva. O pedaço de excremento com certeza seguiu viagem 
para Quebeque, capital do dito. A senhora tinha estado em Portugal e não parava de falar do 
fascínio que sentira com os tanques de lavar roupa (mais tarde perguntou-me se as mulheres 
ainda carregam pesos na cabeça. Disse-lhe que sim, mas não expliquei a metáfora). Ela visitava 
Quebeque pela mesma razão que os outros americanos: ter a sensação de História, de presença 
europeia – de antiguidade. Por uma qualquer razão misteriosa, os norte-americanos sentem isto 
apenas com o que é europeu e não, por exemplo, com o que é índio. Uma resposta sensata seria 
dizer que não se pode visitar o que se exterminou. É caso para dizer que por baixo de cada 
cemitério de carros está um cemitério índio. Os canadianos francófonos, por sua vez, fizeram da 
sua capital um símbolo da ligação à França. Mas o seu nacionalismo é no mínimo estranho. 
Vivem num dos países mais ricos, seguros e bonitos do mundo, do qual não passa pela cabeça 
de ninguém separar-se. E a França de que falam foi a sua potência colonial. Quando a 
francofilia vem ao de cima, é no sentido de dizer que preferiam ter continuado colónia da Fran-
ça a fazerem parte de uma federação simbolicamente dirigida pela rainha de Inglaterra. Consigo 
imaginar 400 causas mais interessantes por que lutar. 
 
Mas é assim a minha segunda pátria, as Américas: a terra da utopia perdida. Por isso dez anos 
não alteraram esta melancolia outonal, este gostar e detestar, que sempre sinto neste lado do 
Atlântico. Mas uma coisa é certa: já não moro aqui. 
 
 
A língua on-line 
(Público, 13.10.96) 
 
O que se segue é a transcrição dum texto duma revista distribuída pela Telepac. Os itálicos, 
comentário e cortes são meus: “O ‘VDOLive’ está disponível para várias plataformas e é 
compatível com os principais ‘browsers’. Funciona quase tão bem numa ligação ‘dial-up’ a 14 
400 bps como por RDIS. Isto, (sic) porque se trata de uma tecnologia revolucionária, baseada 
em ‘buffering’ de áudio e vídeo, que permite uma estabilidade bastante grande à transmissão. Se 
não acredita, experimente ligar para a página da VDO em (…), copie o ‘software’ de leitura (…) 
e veja como os empresários de todo o mundo vão começando a explorar o potencial do vídeo 
‘online’.” 
 
Cinco por cento das palavras deste trecho são inglesas: live, dial-up, buffering, software, on-
line. Longe de mim ser purista em relação à língua. E também há que compreender o carácter 
universal que o inglês assume quando se trata de informática ou de assuntos relacionados com a 
Internet (cá está…). Eu próprio fiquei em estado de choque quando comecei recentemente a 
usar um programa de computador com as instruções em português. A minha (e de quase toda a 
gente) aprendizagem informática foi feita em inglês: palavras como “guardar”, “anular” e outras 
pareceram-me chinês ao princípio, quando comparadas com “save” ou “undo”. Estas já se 
haviam tornado automáticas, desprovidas inclusive da sua conotação anglo-saxónica (por isso 
muitos utilizadores as pronunciam em português, mesmo quando sabem inglês…). 
 
O problema está em que a língua perde uma oportunidade de se enriquecer quando não 
procuramos encontrar expressões portuguesas equivalentes. Não custa nada. E quem as aprende 
não desaprende as inglesas, ficando duplamente conhecedor. Noutros países tentou-se resolver o 
problema de várias maneiras. Os franceses e os espanhóis têm tendência para procurar traduzir 
as expressões e utilizá-las exclusivamente. Ficam sem saber os equivalentes ingleses, pelo que 
se lhes torna difícil comunicar globalmente com outras pessoas. O chauvinismo e o 
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proteccionismo de países de grande dimensão e projecção têm como consequência paradoxal a 
criação de provincianismo. Outra alternativa é mais comum no Brasil: trata-se de transliterar 
para português palavras estrangeiras, sem as traduzir. Dá efeitos curiosos, como “dossiê” (mas é 
só uma questão de ortografia). Mas também dá efeitos paradoxais: é o caso de “mídia” para 
dizer “media”, como se a palavra fosse inglesa e não latina – logo património do português. 
 
Uma das vantagens de se viver em Portugal é tratar-se de um país semi-periférico, que não está 
nem no centro dos acontecimentos e da produção científica e cultural, nem tão pouco na 
periferia absoluta. Não somos nem os Estados Unidos nem o Burkina-Fasso. Por isso somos 
obrigados a aprender línguas, a ler “estrangeiro” (também por razões de escala não se traduz 
muito em Portugal), e a não esperar que os outros falem português. Somos obrigados – não se 
trata de uma questão de génio nacional. Mas esta circunstância leva-nos por vezes a 
menosprezarmos a atenção à nossa língua, ao contrário, por exemplo, dos escandinavos que, 
sendo fluentes em inglês, cultivam as suas línguas nacionais. Nós vivemos na balda: sem uma 
academia da língua activa, sem um dicionário fundamental, sem actualizações de vocabulário, 
sem um pouco de vigilância sobre as barbaridades (e o exemplo acima referido é uma versão 
muito soft. Perdão, suave). 
 
Sem chauvinismo e sem facilitismo, e sabendo que a língua é uma coisa viva e que não se faz 
por decreto (etcetera, o argumento é conhecido) não nos custava nada sugerir e inventar 
alternativas: o resultado só poderia ser o enriquecimento – dois pássaros de uma pedrada. Oops, 
outra vez um anglicismo: devia ser dois coelhos de uma cajadada. Porque é que “browser” não 
há-de ser folheador, “buffer” amortecedor, “live” ao vivo, “on-line” em linha e por aí fora? Só à 
primeira é que soa estranho. Caso contrário podemos decidir entrar na crioulização completa e ir 
inventando um dialecto híbrido que se actualize ainda mais depressa do que as línguas normais. 
E ao qual se poderiam juntar todas as modificações que se vão introduzindo no português 
falado, acabando assim também com o problema ortográfico. O texto acima citado daria 
qualquer coisa como isto: “O VDOAoVivo tá available para várias plataformas i é compatível 
com os main folheadores”. Não era mais estranho do que o dito texto. Pensando bem, até tinha a 
sua piada: já que não há regras, reinvente-se tudo e entremos no século 21 com uma língua on-
line aberta a todos os downloads (já agora: descargas). 
 
 
Beijinhos 
(Público, 20.10.96) 
 
Fui convidado, via Internet, para um “kiss-in”. De repente pensei que tínhamos voltado aos anos 
sessenta. Mas depois reconsiderei: estamos bem no fim do século, recuperando coisas de épocas 
anteriores naquilo que elas têm de melhor. Eu conto a história. Consta que abriu uma discoteca 
nova na zona do porto de Lisboa. Consta ainda que a dita discoteca se proclama como discoteca 
gay. Acontece que muitos homossexuais que lá foram não se sentiram nada bem: sentiram-se 
como bibelôs ali chamados para entreterem e darem “clima” ao ambiente, composto sobretudo 
por heterossexuais (não me perguntem como se sabe tal coisa. Parece que se sabe e pronto). Um 
pouco como aquelas noites de “t-shirts” molhadas para atraír mais clientes sem ter de pagar a 
artistas para animarem a festa. Os clubes gay não abrem proclamando-se como tal: há batuques 
na floresta que transmitem a mensagem e um sítio gay é um sítio gay é um sítio gay e sabe-se 
logo. 
 
O “kiss-in”: tratou-se de conseguir que o maior número possível de casais ou amigos 
homossexuais fossem numa certa noite àquela discoteca e começassem a beijar-se 
ostensivamente, ou a andar de mãos dadas ou a dançar abraçados, como todos os casais de 
namorados. E ver o que acontecia. Não sei o que se passou, mas a estratégia é boa. Contra quem 
se aproveita de grupos marginalizados como os gays para atraír clientelas sedentas de 
“originalidade”, “transgressão” e “clima” noctívago. A ideia era confrontar a clientela e os 
donos com a “realidade real” dos gays, chocando-os. Trata-se de terrorismo cultural no seu 
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melhor – o único tipo de terrorismo admissível. Trata-se também de um sinal de que as 
contestações político-culturais já não surtem efeito com manifestações de punho erguido ou 
greves prolongadas: há outras maneiras. 
 
Na época em que estas formas de contestar foram inventadas, o mundo não estava maduro para 
elas. Tiveram vida curta. Hoje é diferente, sobretudo graças à mediatização. Este “kiss-in” não 
foi mediatizado, talvez devido a alguns constrangimentos próprios da conjuntura portuguesa. 
Mas cada vez mais uma acção contestatária feita por uma ou duas pessoas pode ter mais efeito 
do que uma manifestação na Almirante Reis: desde que seja filmada pela televisão ou divulgada 
pelos tablóides. Os gays (alguns, claro), entre outros grupos, têm sabido inventar novas formas 
de contestar que bulem com os padrões sociais, assim como conseguiram encontrar um espaço 
para si entre a diferença radical e a tradução das suas opções nos termos “normais”. Quando 
dois homens ou duas mulheres “chocam” a “sociedade” beijando-se em público estão a fazê-lo 
utilizando aquilo que de mais normal se pode esperar de dois seres humanos apaixonados – 
justamente que se beijem em público. A inovação, a contestação e, se calhar a mudança, jogam-
se neste espaçozinho estreito feito de ironia e de transgressão dentro da própria norma. 
Pequenos gestos podem ser mais fortes que grandes revoluções. 
 
Só surgem problemas – sobretudo éticos – quando a revolta se vira para os alvos errados. É o 
caso do “outing”, outra forma inovadora de contestação mas sem a qual passaríamos muito bem. 
A raiva causada pela hipocrisia de alguns responsáveis e dirigentes políticos, sobretudo na 
época da sida e do desleixo estatal para com a investigação e o apoio social – desleixo motivado 
pelo preconceito de que seria uma doença de tarados – levou a que grupos mais radicais 
revelassem publicamente a homossexualidade secreta de figuras públicas. À partida parece 
tentador. Terroristicamente apetecível. Mas não é. Uma amiga contou-me um caso brasileiro 
recente: um académico ligado aos estudos sobre os gays revelou a homossexualidade da filha de 
um governador estadual, de modo a ferir de morte as atitudes anti-gay deste. Infelizmente, 
conseguiu-o: a mediatização do caso levou ao suicídio da jovem. 
 
Quanto mais experimentais, mediatizadas e atrevidas em relação às identidades culturais forem 
as formas de contestação, maior deverá ser a sua preocupação ética. Inovação, ironia e ética só 
poderão ser uma combinação benéfica para mudar a política e a cidadania. Um “kiss-in” é 
óptimo (mas atenção organizadores: tem que ser mediatizado!). Um “outing” é pulhice, mesmo 
que contra um pulha (e a tentação mediática que ele comporta sempre deve ser recusada). Pelo 
menos por cá, em Portugay, parece que estamos no bom caminho. 
 
 
Beijos e facadas 
(Público, 27.10.96) 
 
Na última crónica eu demonstrava algum optimismo em relação a novas formas de intervenção 
político-cultural em Portugal, sobretudo em torno do incipiente movimento “gay”. Isto a 
propósito de um apelo a um “kiss in” numa discoteca lisboeta como forma de protestar contra a 
utilização dos “gays” como bibelôs das noites alfacinhas. No dia seguinte a ter escrito o texto 
aprendi uma vez mais a lição de que o optimismo é um excelente parceiro de cama da 
ingenuidade e da falta de realismo. 
 
Porquê? Porque também na internet recebi uma mensagem dando conta não de beijos mas de 
facadas. Os acontecimentos foram-me relatados assim: um pequeno grupo de frequentadores do 
“Kings and Queens” estava à porta do dito. Nisso surgem três automóveis transportando cerca 
de quinze indivíduos do sexo masculino que começaram a provocar verbalmente o primeiro 
grupo – com os insultos da praxe, homofóbicos por definição. Como os alvos dos insultos não 
reagiram, os assaltantes saíram dos carros e agrediram fisicamente as vítimas. O assalto 
envolveu o uso de facas e da agressão resultaram dois feridos graves. Consta que uma das 
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vítimas ficou com um pulmão perfurado. Contaram-me ainda que os seguranças da discoteca 
não intervieram nem tomaram nota das matrículas dos carros dos assaltantes. 
 
Como não sou jornalista, não tenho nem os meios nem a capacidade para averiguar os factos. E 
convém dizer que não houve relação directa entre a convocatória do “kiss-in” e a agressão. Mas 
sinto-me na obrigação moral de publicitar o relato que recebi via internet, tanto mais quanto a 
cobertura mediática deste caso foi quase nula. Em conversa pessoal com Gonçalo Dinis, 
presidente da ILGA (uma associação de defesa dos direitos dos homossexuais), fiquei a saber 
que foi enviado um “press release” para a agência Lusa e para os principais orgãos de 
comunicação social. Que eu saiba, só dois deram cobertura ao caso: a SIC e O Independente. Na 
SIC, tal aconteceu no programa “Casos de Polícia”, mas sem referência ao carácter homofóbico 
da agressão. No Independente, a referência vinha no meio de uma notícia sobre a decisão da 
Câmara de Lisboa no sentido de ceder uma sede para a ILGA (já agora: parabéns, João Soares). 
 
O que é estranho nisto tudo? Duas coisas. A primeira é o fenómeno em si. Há anos que nos 
Estados Unidos se fala no problema do “queer bashing”, esse desporto de indivíduos com 
perturbações da masculinidade que se divertem a atacar verbal e fisicamente as pessoas que 
identificam como homossexuais. Tínhamos a sensação de que tal coisa não acontecia por cá. 
Enganámo-nos. A segunda é o pouco relevo dado a casos como este e a omissão do carácter 
homofóbico do ataque. Esta é a questão pantanosa. Consigo imaginar um argumento hipotético: 
“porque é que vocês querem ser tratados como as outras pessoas e depois vêm exigir que se 
refira a vossa identidade gay como um facto relevante?” A resposta só pode ser uma: enquanto 
as identidades minoritárias forem marginalizadas e perseguidas pela intolerância, o conteúdo 
dessas identidades é relevante. Exactamente do mesmo modo que se referem os ataques racistas, 
por muito que nós gostassemos de não ter que mencionar a “raça” das pessoas atacadas (ou 
atacantes). 
 
Finalmente, outra desilusão: não houve “kiss-in” algum. Parece que ninguém na “comunidade 
gay” se sentiu motivado a participar, assim como ninguém sairá à rua para protestar contra os 
casos de agressão e ameaças que têm vindo a aumentar. Claro que o problema de fundo está nos 
energúmenos que atacaram as vítimas. Mas sem comunidade, solidariedade, movimento e um 
pouco de raiva da parte de quem está sujeito a ataques, as facadas continuarão. E sem cobertura 
jornalística empenhada, as facadas serão também facadas contra a cidadania. 
 
 
Ciência ou essência? 
(Público, 03.11.96) 
 
Os debates em torno da despenalização ou da legalização do aborto acabam sempre num 
aparente beco sem saída: a questão da “vida”. As posições extremam-se: por um lado, os que 
dizem que a vida começa no momento da concepção e, por outro, os que dizem que ela começa 
no nascimento ou algures durante a gestação. 
 
Assim de repente, a primeira opinião parece ser a mais segura. A segunda peca por hesitação e 
indefinição, podendo levar a discussões bizantinas sobre o momento a partir do qual se pode ou 
não falar de vida humana. No entanto, ambas me parecem erróneas. O uso do termo “vida” para 
referir o que resulta da concepção é mais pantanoso do que parece à primeira vista. Há uma 
grande coincidência entre quem defende esta ideia e quem toma posições sobre o aborto 
baseadas nos preceitos da igreja católica romana. Quer isto dizer que a biologia é chamada a 
testemunhar a favor de uma moral religiosa específica. Assim, o conceito de “vida” é tornado 
absoluto, é transformado num fetiche e em algo que deixa de ser passível de discussão por parte 
de quem mais sabe sobre a vida: nós todos, os vivos. Por outro lado, encontra-se nisto 
semelhanças com a forma como a igreja católica romana decide sobre a veracidade dos 
milagres, consultando primeiro os cientistas, especialistas do conhecimento racional e 
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experimental. Quando estes declaram não conseguir explicar os fenómenos do ponto de vista 
científico, então a igreja considera a hipótese de aceitar o milagre. 
 
A segunda posição é sem dúvida ambígua, mas talvez porque tem sido mal definida. Não se 
pode, de facto, especular eternamente sobre hipotéticos momentos decisivos em que vida 
passaria a existir, contra momentos anteriores de uma espécie de “não-vida”. Preocupados – 
legitimamente – com os problemas sociais, psicológicos e de direitos das mulheres em causa na 
questão do aborto, os defensores desta posição acabam por se esquecer de mostrar como o 
debate está viciado. O uso de argumentação biológica para justificar a posição moral católica 
romana padece de um vício de argumentação. Seria mais legítimo se os católicos convictos 
falassem em termos de criação divina da vida a partir do momento da concepção (e até antes, 
nesse caso). Assim como seria bem mais legítimo se os que se posicionam no campo contrário 
definissem melhor o que querem dizer: que a noção de “vida” não se pode reduzir à definição 
biológica. 
 
A definição biológica de vida serve bem os propósitos dos sectores conservadores católicos 
romanos porque é dogmática. Esta igreja percebeu bem como os seus dogmas têm sido 
substituídos pelos da ciência. Isto é patente, por exemplo, na influência cada vez maior dos 
“médicos católicos” nos conselhos de ética das ciências da vida. A igreja apropria-se dos 
“diktats” científicos, esquecendo que a ciência é um produto cultural, logo polémico. E faz da 
biologia uma espécie de história detectivesca de descoberta dos desígnios divinos. Parece-me 
que a “vida” deve ser vista de outra perspectiva: uma existência biológica indissociável da 
existência de uma identidade pessoal e de uma inserção dessa Pessoa em laços sociais. 
Tomemos um exemplo doutro contexto: o que nos choca quando lemos notícias sobre 
homicídios ou genocídios não é a abstracção da morte de um ou vários corpos, de “unidades de 
vida biológica”. O que nos choca é a morte de pessoas, que sabemos (mesmo quando não as 
conhecemos) terem nomes, sentimentos, crenças, pais, irmãos, projectos e por aí fora. 
 
Quando as mulheres abortam não o fazem necessariamente de forma leviana. Fazem-no com 
hesitação e com dor. Mas sabem que não estão a fazer algo da mesma ordem que o homicídio, 
pois sabem que o feto não é ainda uma identidade pessoal engajada em relações inter-pessoais. 
Sabem que não é uma Pessoa. Por vezes hesitam, pensando: “Mas se este feto é o resultado da 
minha relação com x, então de certo modo já é uma pessoa”. O bom senso diz-lhes, porém, que 
não é bem assim: quando a concepção resulta do acaso ou do erro, ou quando acontece numa 
situação psicológica ou social em que a vida da futura pessoa vai ser má (isto é, com uma 
identidade complicada e sem laços sociais dignos desse nome), há que tomar uma decisão. A 
decisão das mulheres é humana e socialmente muito mais difícil e rica do que a dos homens 
biólogos e católicos que se arrogam o direito de definir tecnicamente a vida. 
 
A questão da vida dum feto não é nem uma questão de ciência nem de essência. É uma questão 
de existência, a debater e a viver de modos diferentes pelas pessoas vivas que fazem (ou não) 
fetos. 
 
 
Contaminados 
(Público, 10.11.96) 
 
Nos últimos anos o Estado português demonstrou ser incapaz de cumprir as suas obrigações 
para com os cidadãos no que respeita aos cuidados de saúde e à salvaguarda das suas vidas. 
Primeiro foi o caso dos hemodialisados de Évora, depois o dos hemofílicos contaminados com o 
vírus do VIH. Ao todo morreram dezenas de pessoas. E os respectivos processos de apuramento 
de responsabilidades foram (e estão a ser) dúbios. Pior: o Estado não assumiu frontalmente as 
consequências. 
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Vem isto a propósito do “caso Leonor Beleza”. Entre aspas, porque o caso nunca deveria ter 
deixado de ser o caso do sangue contaminado. Ou, mais correctamente ainda: o caso da morte 
de setenta hemofílicos. Não ponho em causa aquelas questões básicas de um Estado de direito, 
que se prendem com a presunção da inocência até prova em contrário, com a transparência do 
funcionamento da justiça, com o segredo de justiça, com o direito à defesa seja de quem for, e 
por aí fora. O que ponho em causa é que todo o debate em torno do caso se faça apenas nesses 
termos, deixando na penumbra as cerca de setenta pessoas mortas. Não vale a pena ver nisto 
demagogia: setenta mortos são setenta mortos e eu ocuparia todo o espaço da crónica se 
decidisse escrever os seus nomes – talvez então a acusação de demagogia se tornasse mais 
envergonhada. O sigilo dos mortos é mais forte que o segredo de justiça que alguns querem 
tornar no principal tema de debate. 
 
O “caso Leonor Beleza” cheira mal. Muito mal. Sobretudo porque os governos e o Estado nunca 
souberam assumir plenamente as consequências. Há pouco tempo, estava eu no Canadá e liguei 
por acaso a televisão: transmitia-se em directo o pedido de demissão e desculpas do ministro da 
defesa. Porquê? Porque se tinha descoberto que ele tinha telefonado a um responsável dos 
serviços de imigração pedindo-lhe que acelerasse o processo de obtenção de visto por parte de 
uma pessoa gravemente doente e familiar de um dos constituintes do ministro. Imagine-se! 
 
O “caso Leonor Beleza” cheira mal pelos deslizes a que temos assistido nas últimas semanas. 
Subitamente, o caso converteu-se no “caso Proença de Carvalho” e em discussões que involvem 
o ministério público, a ordem dos advogados, os advogados propriamente ditos. A pergunta do 
cidadão é imediata: e nós com isso? Alguns comentadores dizem que todo este caso é 
sintomático do mau funcionamento da justiça portuguesa. Têm, sem dúvida, razão. Mas não 
podemos empolar esse aspecto, sob pena de nos esquecermos que o que sempre esteve em causa 
foi a negligência do Estado e que quando há negligência têm de “rolar cabeças”: expedita e 
explicitamente, e sem que isso contradiga o normal desenrolar da justiça, o direito à defesa, à 
presunção da inocência e etc. 
 
Confesso, com alguma irritação, que me estou nas tintas para as discussões bizantinas sobre se 
Proença de Carvalho tem ou não direito de publicar o que escreveu. Mas já não me estou nas 
tintas para o espectáculo político que se está a montar em torno do “caso”. Cada coisa que é dita 
afasta-nos mais do verdadeiro problema: no início o caso era claro, pois prendia-se com os 
efeitos do sangue contaminado; numa segunda fase passou a ser um caso em torno de Leonor 
Beleza e até do cavaquismo; numa terceira fase – a actual – passou a ser um caso sobre o 
corporativismo de um certo tipo de elite portuguesa, demasiado habituada a ocupar lugares de 
poder. A cereja no bolo é sem dúvida o envolvimento do licenciado em Direito Mário Soares 
que, não sendo já presidente da República, continua a ser visto como uma autoridade moral 
nacional (não nos bastava ter dois regimes, com presidente e um rei na sombra, agora temos 
também um segundo presidente na sombra...). 
 
Estamos a assitir ao enterramento da vergonha nacional que foi negligenciar a saúde ao ponto de 
setenta pessoas terem morrido.Tal como está a desenrolar-se, o “caso Leonor Beleza” está a 
contaminar-nos a todos com o vírus do esquecimento, tornando o caso numa série televisiva de 
escritório de advogados. 
 
 
Trabalho de Campo 
(Público, 17.11.96) 
 
As velhas monografias que alguns antropólogos clássicos escreviam sobre as sociedades 
exóticas começavam por descrever a geografia, a flora e a fauna; depois explicavam as 
actividades económicas principais e os processos de trabalho, seguindo-se a organização política 
e social, a estratificação, o parentesco e por aí fora, até que, depois de uma passagem pelo ritual 
e a religião, chegavam às coisas ditas espirituais, como as belas artes. Quem se dirigisse a esses 
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sítios com a monografia na mochila não os reconhecia: a vida social é complexa e difícil de 
encaixar nas prateleiras de um livro. Em nenhuma sociedade as coisas funcionam segundo os 
princípios que os seus membros julgam ser os determinantes. Nem sempre a política se joga nas 
instituições políticas, nem a economia nas económicas. Nem sempre as motivações e os valores 
que de facto fazem as coisas mexer são aqueles que a ideologia ou a cultura dizem ser. 
 
Pus-me a imaginar o que aconteceria se Portugal fosse uma sociedade remota, desconhecida e 
visitada pela primeira vez por um desses antigos antropólogos de capacete colonial na cabeça. 
Tenho a certeza que o seu relato enunciaria todos os princípios que julgamos regerem a nossa 
sociedade. A saber: as leis, as instituições democráticas representativas, o trabalho, os contratos 
das mais diversas espécies, a famigerada moral judaico-cristã e por aí fora. E depois pus-me a 
imaginar o que sentiria um observador mais arguto que, com essa descrição na mão, visitasse o 
país e tivesse o jeito de perceber o que o faz mesmo mexer. Que bela surpresa o esperaria! Este 
observador – mais perspicaz, menos optimista e mais irónico, mas sem dúvida mais lúcido – 
teria de chegar a uma mão cheia de conclusões perturbadoras. Imagino os apontamentos à flor 
da pele rabiscados no seu caderno: 
 
“O país parece ser governado por uma élite que domina os códigos do que aqui se chama ‘o 
Direito’. Essa élite é composta por vários níveis de especialização: há os ‘advogados’, os 
‘procuradores’, os ‘juízes’ e os ‘juristas’. A maior parte das vezes não estão envolvidos na 
administração directa das coisas do ‘Direito’, mas sim da ‘Política’, da ‘Comunicação Social’ 
ou das ‘Empresas’. Como em todas as élites, têm um certo espírito de corpo mas quando 
começam a ser muitos e a representar interesses divergentes, rebelam-se uns contra os outros. 
Um bom estudo de caso para explicitar esta ideia será o chamado ‘caso Leonor Beleza’. 
 
Esta classe dirigente não detém necessariamente o poder económico. Não se trata apenas do 
facto de a ‘Economia’ ser dirigida por interesses de paradeiro desconhecido, quase sempre 
além-fronteiras. Esse é outro domínio. O que acontece é que nem o ‘Estado’ consegue controlar 
a economia de modo a garantir uma distribuição equitativa dos recursos, nem o que eles 
chamam a ‘Economia de Mercado’ consegue de facto e de forma transparente, gerir a 
‘Economia’. As coisas parecem estar na mão de umas sociedades secretas a que é difícil ter 
acesso, as quais penetram no poder político (chegando a ameaçar o lugar das velhas élites), no 
poder económico (subvertendo toda e qualquer vontade de planeamento) e ainda no poder da 
informação, sobretudo televisiva (relatando não-acontecimentos e ocultando acontecimentos). 
Dois bons estudos de caso sobre este assunto: o sector empresarial que aqui chamam 
‘Construção Civil’ – uma apelação irónica, que parece ter a ver com ‘Elevamento Moral’ ou 
‘Educação Cívica’ – e o que dá pelo nome de ‘Futebol Nacional’. Ao contrário do que o nome 
indica, não se trata de uma actividade lúdica ou ritual, mas sim de um esquema de economia 
subterrânea com interesses estabelecidos no poder político, económico e de informação”. 
 
Infelizmente, este cientista social é produto da imaginação. É pena: uma boa monografia sobre 
Portugal teria necessariamente de abordar os mundos semi-secretos do Direito e da Televisão. 
Uma muito boa monografia sobre Portugal teria de ser baseada num trabalho de campo corajoso 
no seio de mundos secretos, como, por exemplo, o da Construção Civil e o do Futebol. Quem 
tiver coragem para o fazer ponha o dedo no ar. Estamos precisados. 
 
 
República Franciscana 
(Público, 24.11.96) 
 
Há semanas atrás escrevi uma crónica em que dizia que para mim – ex-residente na América – 
tinha acabado a relação de atracção e retracção com o Norte do Novo Mundo. Parece que me 
enganei. Quer dizer: eu estava a falar do sítio errado, a costa leste. Ou estava a falar, por assim 
dizer, na escala errada – de um país, de uma generalidade, e não de locais concretos. Neste 
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sentido, as cidades são sempre excepções, pois são micro-universos de experiência social e 
cultural. Estão quase sempre separadas dos países que as envolvem. 
 
Nova Iorque está para a Costa Leste dos Estados Unidos como São Francisco está para a Costa 
Oeste. São ambas cidades-experiência. Nova Iorque é-o para uma região da América “antiga”, 
marcada pelo puritanismo e pela guerra civil.. Em Nova Iorque refugiam-se literalmente as 
pessoas que não querem passar a vida numa eterna celebração do dia de Acção de Graças, 
temperada por repentes neuróticos de consumismo. 
 
São Francisco é-o, de certo modo, para uma região (a Califórnia) que foi ela mesma, durante 
muito tempo, um ponto de miragem: a miragem do ouro, a miragem da terra, a miragem da 
ascensão social rápida, do estrelato, das formas de vida alternativas. Só que cedo a Califórnia 
criou os seus monstros. Isso é visível em Los Angeles, um aglomerado de horrores ecológicos e 
urbanos. Isso é também visível numa certa mentalidade que, de tão preocupada com a correcção 
política, criou um novo puritanismo e, ao mesmo tempo, um vazio de sentido na maneira como 
tudo se utiliza para criar novidade, sem critério, sem calma, sem parcimónia na escolha. 
 
É difícil dizer porque ou como São Francisco escapou a isto. Estando eu aqui, creio que tudo 
começa na paisagem, num sentido do lugar que a baía, os seus istmos, angras e promontórios 
sobre o mar criam. É como se tivéssemos criado uma civilização a partir do Guincho. Mas creio 
que a principal razão é outra: São Francisco não foi o lugar da indústria cinematográfica, nem o 
lugar da vontade desesperada de enriquecer e mostrar que se enriqueceu. São Francisco foi antes 
o lugar do movimento “beat”, do movimento “hippie”, do movimento da contracultura, do 
movimento “gay” e das influências “new age”. Todas essas influências se interpenetram aqui, 
numa cidade com uma história temporalmente curta. Mas civilizacionalmente rica.. Aqui temos 
o melhor da Europa (bairros, cafés, zonas urbanas para fazer compras, uma escala dominável, 
uma cultura de passeios ao ar livre, parques e transportes públicos), sem termos o pior (o 
conservadorismo, o cinzentismo, a cor “beige”, os uniformes). E temos o melhor da América (a 
experimentação, a liberdade, a abertura a novas identidades), sem termos o pior (o puritanismo, 
a hipocrisia, o provincianismo). 
 
Sinto-me tão bem aqui que aconselho toda a gente a vir para cá. Como o fizeram os chineses, 
que aqui têm a sua maior comunidade fora da China. Como os “gays”, que aqui fizeram bairros, 
cultura, história e uma presença na cidade. Aqui, do outro lado do Novo Mundo, começa o 
Oceano Pacífico, começa o futuro, o mundo europeu dá uma volta sobre si mesmo e começa de 
fresco, deitando fora até mesmo a experiência americana. Não posso deixar de me sentir 
místico: isto é mesmo uma república… franciscana. 
 
 
Um quarto sem vista 
(Público, 01.12.96) 
 
A universidade é uma estranha instituição. Tradicionalmente elitista e fazedora de elites, 
conseguiu criar entre o comum dos mortais a ideia de ser uma instituição estável e inabalável, 
mesmo contra a realidade de inúmeras crises. Hoje em dia – e sobretudo duas décadas depois do 
estabelecimento da democracia em Portugal – já só os ingénuos podem continuar iludidos. A 
universidade tornou-se numa espécie de navio de refugiados, onde falta espaço e água, 
navegando entre águas territoriais e sem que nenhum país lhe queira dar porto de abrigo. 
Mesmo num país como o nosso, onde a percentagem de licenciados é ridícula, as contradições 
da universidade são patentes. 
 
Deixo de lado aquelas grandes questões de fundo sobre a natureza, função e desígnio da 
universidade. Não cabem numa crónica e conduzem a discursos abstractos sobre a “sociedade”, 
dos mais libertários aos mais reaccionários. Interessa-me mais uma breve radiografia dos 
interesses conflituantes que diariamente se sentem numa universidade. Estes conflitos – ou, se 
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calhar, monólogos e até silêncios – dão-se entre grupos com expectativas bem diferentes e dão-
se, também, entre os membros de cada grupo e as funções que cumprem. 
 
Começo pelos docentes: os docentes universitários vêem-se a si próprios como cientistas ou 
investigadores. No entanto, aquilo que mais é esperado deles é a docência (“dar aulas”) e a 
administração do quotidiano das universidades. O resultado imediato desta contradição é a 
frustração pessoal, e o resultado último é o mau funcionamento pedagógico e administrativo, 
cujo sintoma mais típico é a chamada “política académica” ou “de corredor”, menos fascinante 
ainda do que os conflitos numa junta de freguesia. Quem sofre com isto é a ciência, quase 
inexistente em Portugal; os alunos, que têm na universidade uma versão complicada da escola 
secundária; e os próprios docentes, que se queixam de estar a “encher chouriços”. 
 
Continuo com os alunos: com a democratização do ensino, as escolas encheram-se de jovens. 
As suas expectativas continuam a ser semelhantes às dos seus antepassados dos tempos em que 
o ensino era (mais) elitista. No entanto, sabem perfeitamente que a maior parte dos cursos não 
lhes garante um emprego no fim do curso. Se a isto juntarmos o facto de que a maioria dos 
estudantes não frequenta o curso da sua preferência, imagine-se o resultado psicológico: da 
sonolência à rebeldia primária, tudo é possível. Mas há mais: é que, afinal, não se pode dizer 
que o ensino tenha sido verdadeiramente democratizado. Nas universidades ensina-se, como se 
fosse uma massa, uma minoria que não é já elite. 
 
Os docentes, em princípio, estão na universidade como quem está num emprego. Isto é – uma 
vez mais em princípio – são parte da mobília. Os alunos não: substituem-se as levas de quatro 
em quatro ou cinco em cinco anos. À continuidade ou à curva descendente de interesse dos 
professores ao longo de uma carreira, contrapõe-se um fluxo constante de sangue novo. E este 
sangue novo reflecte mudanças sociais que, por sua vez, têm a ver com conflitos geracionais. 
 
Se fossem só estes os parceiros universitários, ainda a coisa podia ser gerida. Mas acontece que 
há duas eminências pardas que participam da vida universitária sem lá porem os pés: o Estado 
e/ou os governos, e os “pais”. O Estado tem a tutela de grande parte da universidade e por isso 
todos sentimos que por vezes estamos mais numa repartição pública do que numa academia. O 
carácter tutelar e permanente do Estado é, depois, abalado pelas alternâncias de governos: por 
cada governo, uma política de educação. Por cada política de educação, uma dor de cabeça. 
Finalmente, os “pais”: porque em Portugal a maior parte dos estudantes está na universidade 
como continuação “natural” do ensino secundário, sem autonomia financeira e, muitas vezes, 
sem livre arbítrio. Como estes pais são, sobretudo, a classe média que vota, paga impostos e 
sustenta os governos, é para eles, em última instância, que a universidade faz o seu (passe o 
anglicismo) “catering”. 
 
Desculpem ter lançado tanta confusão sem indicar luzes ao fundo do túnel. Ela deve existir. 
Pelo menos é esse o desejo exprimido por greves e saídas à rua, cujas motivações serão tanto 
mais obscuras quanto menos iluminada for a universidade. 
 
 
Um pouco de luz 
(Público, 08.12.96) 
 
O acontecimento mais importante dos últimos dias não foi a cimeira da OSCE, cujo efeito 
principal foi a demonstração do poder policial local. Foi, sim, a inauguração da sinagoga Bet 
Eliahu em Belmonte. Não é exagero. O acontecimento é mais histórico do que a cimeira das 
platitudes. Primeiro ao nível local – o mais importante – pois em Belmonte o sentido de 
comunidade e pertença saiu reforçado naquilo que foi ao mesmo tempo um acto de liberdade e 
libertação. Ao nível nacional, o acontecimento simboliza a possibilidade de ultrapassar o peso 
histórico da perseguição aos judeus e abre mais caminhos no sentido de uma sociedade plural do 
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que muitas campanhas anti-racistas. Finalmente, ao nível mundial, trata-se de um acontecimento 
– tanto quanto sei – único: o regresso à vida de uma comunidade judaica. 
 
É claro que os fenómenos de “ressurgimento” de comunidades são sempre mais complexos do 
que parecem. O cripto-judaísmo português desenvolveu-se ao longo dos anos à margem das 
correntes oficiais do judaísmo. Foi “gerido” por mulheres, ao nível doméstico, e não por rabinos 
ou pela assembleia dos homens. Pode-se dizer que – de um ponto de vista antropológico – o 
cripto-judaísmo era já uma outra religião. O “regresso” à luz do dia é quase mais uma conversão 
do que um regresso, mesmo não sendo o judaísmo uma religião prosélita. A oficialização 
religiosa em Belmonte contém por certo tanta harmonia como conflitos ocultos, como sejam a 
perda das formas próprias do cripto-judaísmo, da influência das mulheres, etc. E não será alheia 
– como todas as estratégias de identidade étnica – a um projecto de obtenção de margem de 
manobra social, neste caso graças à criação de laços com o judaísmo global. 
 
Mas que mal há nisto? Não temos o direito de imputar conspirações ao que as pessoas ou 
comunidades fazem, se o que elas fazem tem um sentido que acreditam ser positivo. E é esse, 
contas feitas, o caso. Quando o ano passado passei um Sábado em Belmonte, hospitaleiramente 
recebido na sinagoga provisória, senti que encontrava a história viva nas pessoas. Senti que 
homenageava os meus próprios antepassados maternos. Senti que a identidade de hoje é feita de 
recuperações do passado e pode ajudar a sonhar o futuro. 
 
E esse futuro, para Portugal, só pode ser o da diversidade cultural, “racial” e religiosa. Não 
graças a meia dúzia de palavras palermas sobre a tolerância portuguesa. Mas justamente pelo 
contrário: pela identificação do que não é e não foi tolerante (por exemplo a expulsão dos 
judeus). E pela modéstia de aceitar que, aqui como em todo o mundo, a diversidade é algo que 
se constrói, incita e acarinha, desde que se dê às pessoas o poder para exercerem a sua 
identidade. No caso português, é absolutamente urgente reabilitar a memória de Barros Basto 
que, na época, foi para a ditadura uma espécie de símbolo-síntese de todos os “males”: 
judaísmo, comunismo, maçonaria e até homossexualidade. Assim como é urgente que o Banco 
de Portugal nos explique a todos o que se passou com o famoso ouro nazi, esteja ele relacionado 
ou não com a perseguição dos judeus. 
 
Não duvido da importância do reforço dos laços entre Portugal e as suas ex-colónias. Mas a 
celebração da diversidade não se faz só extra-muros. Tem de ser feita cá dentro, tanto em 
relação ao presente como ao passado: com os ciganos, com os imigrantes (ou não) africanos, 
com os judeus, com os árabes e muçulmanos, com os povos colonizados. Nisto Portugal está a 
tempo de ser um sítio exemplar. Sem esquecer que a diversidade existe também entre os 
“portugueses”: ao contrário do que os governos pensam quando dizem que devem governar para 
o “consenso”, não somos todos familiazinhas muito brancas, mui católicas e mui assustadas 
com as mudanças deste mundo. 
 
A inauguração da sinagoga é um exemplo perfeito de um acontecimento local com repercussões 
globais. É o bater de asas de uma borboleta em Pequim. Netanyhau, que em Israel está a 
desfazer tudo o que de bom os seus antecessores fizeram, devia ter trocado a conferência da 
OSCE por uma viagem a Belmonte. Talvez aprendesse qualquer coisa. Nós portugueses 
aprendemos. Espero. Agora que as grandes religiões celebram as suas festas das luzes, 
merecemos todos não só um “Feliz Natal” mas também um”Feliz Hanukah”. 
 
 
Portugueses de gema 
(Público, 15.12.96) 
 
No último dia do processo de legalização de estrangeiros, um patrão denunciava na TSF a 
seguinte situação: tinha-se dirigido ao local de atendimento com os seus empregados chineses. 
Foi-lhes dito que saíssem pois o seu pedido de legalização não seria atendido. O patrão disse, 
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com toda a razão, que a casa não era do funcionário, lembrando-o do que significa pagar 
impostos. O funcionário aceitou o argumento, mas quando recebeu os papéis dos candidatos 
imediatamente os recusou. Qual a razão invocada? Não falavam português. 
 
Num debate na SIC na noite anterior, foram denunciados casos de guineenses ex-militares das 
forças armadas portuguesas, cuja situação legal em Portugal nem por isso se encontrava 
resolvida. Mais: um advogado ligado a estas questões dizia que os romenos e os não falantes de 
português em geral encontravam maiores problemas no seu processo de legalização do que as 
pessoas oriundas dos Palop. Os dois casos revelam as contradições de todo este processo. 
 
O processo de legalização não é mais do que isso mesmo: legalização. Não se trata de um 
processo de naturalização ou de obtenção da nacionalidade portuguesa. No entanto, este critério 
da língua está a ser usado como determinante – pelo menos ao nível do senso comum de alguns 
funcionários – para a elegibilidade dos candidatos. Ora, mesmo se se tratasse de um processo de 
obtenção da nacionalidade, a língua não devia ser relevante. Por detrás da obsessão com a 
língua, está uma visão essencialista do “ser português”. 
 
Acontece que o que está aqui em causa não é pessoas que querem ser portuguesas. Trata-se de 
pessoas que querem ver legalizada a sua situação para obterem direitos (e deveres) que são 
contrapartida dos serviços que prestam à sociedade portuguesa com o seu trabalho. Entre esses 
direitos e deveres está o usufruto de educação e segurança social, o pagamento de impostos, a 
aprendizagem da língua enquanto instrumento de vida na comunidade, entre outros. 
 
É altura de o poder instituído nos esclarecer sobre o que quer para o país, isto é, se quer mesmo 
uma sociedade plural, multiétnica, não racista – como indica a sua retórica – ou se quer uma 
“nação” etnicamente “pura” que recebe caritativamente uma mão-cheia de trabalhadores-
visitantes, para usar a elucidativa expressão alemã. No meu ponto de vista, que é o da 
radicalização da democracia, as pessoas agora legalizadas deveriam usufruir de ainda mais 
direitos de cidadania, entre eles o direito de voto. Isto porque a noção de comunidade (isto é, e 
neste caso, Portugal) não pode continuar a ser definida por fantasias étnico-linguísticas, mas sim 
pelo conjunto das pessoas que aqui habitam e trabalham (ou não trabalham, mas por 
circunstâncias alheias à sua vontade). Esta ideia de comunidade inclui a possibilidade de haver 
grupos que nem sequer falem – ou não queiram falar – a língua oficial. Mas a quem sejam dadas 
as possibilidades de a aprenderem, já que ela é um instrumento de comunicação e, logo, de 
exercício da cidadania. 
 
O pensamento baseado na ideia de nação e de etnia usa a língua como critério definidor de uma 
especificidade inimitável. Como não é assim, esforça-se loucamente por adaptar a realidade à 
fantasia, ao ponto de contradizer os seus próprios princípios exclusivistas. É o que acontece, por 
exemplo, quando o racismo que define os portugueses como “brancos” (iludindo todas as nossas 
misturas históricas) é suspenso para dar primazia ao critério da língua, privilegiando as pessoas 
dos Palops em detrimento, por exemplo, dos romenos. Numa outra situação as coisas inverter-
se-iam facilmente, dando primazia à “raça” e esquecendo a língua. São estas cambalhotas que 
provam como a ideia de nação é uma logro da ordem do desejo, semelhante à obsessão 
classificatória dos coleccionadores de borboletas (salvos sejam). 
 
Legalizam-se os imigrantes, mas usam-se os critérios da naturalização, a qual, por sua vez, é 
tornada difícil de alcançar. O que fica de fora é a definição de cidadania e de comunidade. Uma 
comunidade é sempre transitória e os seus cidadãos devem ser os que nela vivem 
independentemente da origem e podendo ter projectos de identidade (étnica e outras) múltiplos. 
A única coisa que se pede é que respeitem o preceito legal mínimo de não serem criminosos. 
Mas estes, ao que consta, há-os mais entre os “portugueses de gema”. 
 
 
No Meio 
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(Público, 05.01.97) 
 
Passei este período de festas na Bélgica. Entre os prazeres dos reencontros familiares e o 
acompanhamento diário do caso Dutroux, fui lendo “The Mimic Men” de V.S. Naipaul, o qual, 
juntamente com Salman Rushdie, é um dos meus escritores favoritos. Ambos conseguem 
transmitir a sensação de não se pertencer a lado nenhum e pertencer-se a toda a parte. São os 
escritores por excelência do que alguns chamam “a condição pós-moderna” e outros o “pós-
colonialismo”. Isto é: dos tempos que vivemos. 
 
Em “The Mimic Men”, Naipaul narra a história de um intelectual das colónias exilado, por 
vontade própria, em Londres. Aí vê neve pela primeira vez, dorme com mulheres 
“emancipadas” pela primeira vez, está no centro do império, num mundo de colinas verdejantes 
e canções de Natal, como o que que se habituara de criança a ler nos manuais escolares da sua 
ilha caribenha natal. Ao mesmo tempo apercebe-se de como Londres é feita de periféricos como 
ele ou, então, de londrinos remediados vivendo em casas que exalam o cheiro a feijões com 
salsicha. O centro do império só é fascinante na periferia. 
 
O herói regressa à imaginária Isabella, onde envereda pela carreira política. Esta acabará por 
falhar estrondosamente: as tentativas de imitar um idealizado sistema político democrático do 
centro colapsam face àquilo que o próprio império criou – a sociedade filha da escravatura, onde 
a raça e a classe social se misturam de formas explosivas. Resta-lhe o regresso ao exílio. 
Também nos livros de Rushdie a relação tensa e mutuamente sedutora entre Ocidente e Oriente 
nos é dada graças ao exílio do autor. Naipaul, Trinidadiano de família indiana, emigrado em 
Londres, e Rushdie, inglês de origem Indiana: eles são os guias para perceber a “mimesis” da 
globalidade – os ocidentais fantasiando sobre o exótico de modo a esquecer as asneiras que com 
ele fizeram; e os exóticos fantasiando sobre o Ocidente que lhes foi apresentado como o único 
mundo possível. Escusado será dizer que, nesta mimesis – neste macaqueamento – todos 
perdem e se desiludem quando confrontados com a realidade. 
 
Que tem tudo isto a ver connosco? A Bélgica não é bem o centro do nosso império, nem 
Portugal uma colónia no sentido estrito. Mas estamos num grau intermédio. Colonizámos 
pobremente, traficámos escravos, mas não nos constituímos como o farol para onde os 
colonizados olham. Temos sido colonizados à socapa, mas sem que nos representemos como 
colónia no cu de Judas. É esta situação ambígua que constitui o nosso maior pesadelo e, 
paradoxalmente, a nossa maior esperança. O pesadelo: vivemos numa democracia formal, sem 
que a democracia real funcione. Basta referir o caso da polícia de Évora e o desenrolar do 
respectivo folhetim. Se se tratasse de uma imitação do caso Dutroux, poder-se-ia dizer que a 
réplica é melhor que o original. Se o caso Dutroux mostra como a ideia de uma democracia 
limpa e de uma sociedade “como deve ser” no Norte da Europa é fantasia, o caso da polícia 
mostra como o nosso avanço civilizacional é um tropeção. Nem o ministro se demite, nem o 
chefe da polícia é demitido, nem o primeiro-ministro se pronuncia – e nisto continuamos com 
uma polícia (e uma GNR) dirigidas por militares. Pode-se ser mais colonial? 
 
A esperança: que se perceba de uma vez por todas que é em casos como este que se joga a 
possibilidade de Portugal ser um sítio interessante. É no aprofundamento da nossa democracia 
que se joga a resolução dos pontos negros do nosso passado e que se pode evitar descambar na 
paz podre que assolou os países “mais desenvolvidos”. Se somos, também, “mimic men”, que o 
sejamos em relação às coisas que valem a pena vindas dos nossos dois espaços míticos: o 
“ultramar” e a “Europa”. Do primeiro precisamos de aprender o espírito de construção, futuro e 
invenção de possibilidades. Em vez de nos imaginarmos erroneamente como um povo de 
alegres e descontraídos latinos – que não somos – miscigenados com a África e a América do 
Sul – coisa que não conseguimos culturalmente. Do segundo precisamos de aprender os 
mecanismos práticos de assegurar a democracia e não a auto-gratificação balofa de pertencer à 
“civilização europeia”. Precisamos, por exemplo, de polícias civis, de políticos que saibam 
responsabilizar-se e de uma justiça que não admita o que se está a passar. 



 56 

 
Caso contrário nunca chegaremos ao ponto do orgulho máximo: que alguém por esse mundo 
fora, nos tente imitar. Queremos continuar a ser metaforicamente – como o título de outro livro 
de Naipaul – “The Middle Passage” – a velha rota atlântica da escravatura? Ou vamos 
aproveitar o potencial de estar no meio? 
 
 
Mil maneiras de morrer 
(Público, 12.01.97) 
 
Na última emissão da “Noite da Má Língua”, dedicada ao caso da polícia de Évora, Rui Zink 
empunhou um cartaz onde se podia ler: “Matar é feio”. Parece demagogia ? Pois não é. 
Demagógica é a derrapagem de sentido que se tem verificado em torno do caso. As atenções 
passaram a concentrar-se na questão do sindicato da polícia; o estranho sentido de humor (ou 
falta dele) da gente de direita concentra-se na suposta protecção dos criminosos por parte da 
esquerda; o ministro demite o general, para apenas o substituir por alguém da corporação; e a 
transformação da polícia numa força civil fica-se pelas intenções, certamente porque Alberto 
Costa (como Guterres) acreditam que as intenções e as palavras transformam o mundo 
(enquanto este se desmorona factualmente à sua volta). 
 
“Matar é feio” porque já nos basta a morte natural ou acidental como enigma e destino. Não 
podemos suportar – ninguém pode, em parte alguma – que as mortes que não são naturais não 
sejam esclarecidas nas suas causas e apuradas as responsabilidades e tomadas as medidas que 
evitem a reincidência. Por isso o homicídio é (ou devia ser) o crime mais grave. Do mesmo 
modo, qualquer imbecil sabe – ou devia saber – que os milhares de mortes provocadas pelas 
guerras, genocídios e terrorismos, não são mortes naturais ou acidentais. Há responsáveis por 
trás delas, e estes descobrem-se seguindo-se as pistas dos interesses económicos e políticos. 
Mesmo assim, a história da humanidade é feita de justificações (e auto-convencimentos) 
demagógicos baseados no patriotismo, na fé e nas ideias. 
 
Do mesmo modo que muita gente aceita estas formas de homicídio estatal e social, assim se 
aceita cada vez mais com um encolher de ombros as mortes por acidente, lapso, ou causas 
inexplicáveis, ou porque se tem uma fé cega nos especialistas ou porque se promove a 
segurança a “valor mais alto”. Entre nós – e só em Portugal os últimos anos têm sido pródigos 
em casos destes – há um tipo de morte para a qual não devíamos aceitar a explicação do acaso, 
do azar, do acidente. Trata-se da morte causada por negligência por parte de especialistas ou do 
Estado, ou da morte causada pelo abuso do poder. Os exemplos vão desde o “velho” caso dos 
hemodialisados de Évora até às mortes nas esquadras, passando pelas previsíveis vítimas das 
“vacas loucas”, que não tarda muito estarão nas manchetes. 
 
Felizmente ainda temos alguns valores que nos permitem sentir que este tipo de morte não pode 
ser passada por cima sem o apuramento de responsabilidades e a tomada de medidas que evitem 
a reincidência. São mortes para as quais não há luto possível, seguido de esquecimento. Porque 
o luto para estas mortes é um luto colectivo. Até se pode exagerar a imagem: são mortes que 
deviam levar os ocupantes de cargos políticos a vestirem de preto. A razão para tudo isto é que 
os agentes – voluntários ou involuntários – destas mortes, são pessoas que trabalham em 
instituições que detêm duas coisas exigindo responsabilidade acrescida: ou um saber poderoso 
que não é partilhado pelo comum dos cidadãos (o caso da medicina ou da farmácia), ou um 
poder (armado) que é cedido pelos cidadãos (o caso da polícia). 
 
Quando alguém – mesmo a pessoa mais detestável do mundo – morre às mãos da polícia como 
nos casos recentes, é preciso perceber, primeiro, que não morreu de outras causas: morte 
natural, acidental (mesmo assim duvidosa: quantos assassínios por negligência não vemos nas 
estradas portuguesas?), na guerra, na “luta por um ideal”, por negligência médica, por incúria ou 
ignorância de outrém. E é preciso perceber que não morreu na sequência de uma troca de tiros 
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(isto é, em que também ela fosse responsável pela violência) ou para evitar que matasse uma 
terceira pessoa. Não estou a escrever isto em “legalês”. Estou a escrever em português. É por 
isso que, no caso de Évora, tem todo o propósito dizer-se que “matar é feio”, sentir o que se diz 
e agir em consonância com esse sentimento e convicção. Os polícias são como “baby-sitters”, a 
quem os pais permitem que dê dois gritos à criança para a pôr na ordem, mas a quem não dão 
autorização para lhe bater. A forma como o Estado português se está a comportar nestes casos é 
típica de pais desnaturados que fecham os olhos “à mão que embala o berço”. E ainda por cima 
pagam-lhe. Isto é: pagamos. 
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Pontapé na bola 
(“Visão”, 22.05.97) 
 
Uma notícia breve na televisão dá-nos conta da violência nos estádios de futebol da Roménia. O 
futebol deve estar a substituir a desilusão com a mudança política – ou com a não-mudança. 
Futebol, economia subterrânea, mafias e sentimentos regionalistas devem ali estar intimamente 
ligados. No futebol investe-se a vontade de participar, associar, fazer mudar, quando a política 
não quer ou não deixa. 
 
Mas será só na Roménia? Por cá, os “casos do futebol” são sinais do empobrecimento da 
democracia e da capacidade de intervenção dos cidadãos, do descalabro da política partidária e 
do jornalismo. Um dia destes teremos os dirigentes partidários como dirigentes de clubes, os 
casos do futebol nas primeiras páginas, os media arvorando-se em defensores da democracia 
mas dedicando-se à guerra clubista. A qual, por sua vez, mobilizará milhões de descontentes 
apelando ao regionalismo, quando na realidade serão os contribuintes de uma estranha 
economia paralela. O pior de tudo é que se calhar já estamos a viver esse futuro, essa 
“romenização” do país. 
 
Um dos efeitos da fraqueza da cidadania é a falta de subtileza, complexidade e humor. O humor 
como qualidade de conseguir trazer ao cimo as contradições em que se vive e não só como 
risota revisteira. A crispação, o culto da pureza, a atenção ao sacrilégio, a cristalização do 
passado, são efeitos da marginalização e da “ignorantização” das pessoas. As reacções ao 
projecto de intervenção artística “Para Além da Água” podem ser sinal disso. Gostei muito 
quando vi a reprodução do painel em que a cara de Salazar está ladeada por dois silos de 
cereais, cada um deles legendado com as palavras “Poder” e “Ideologia”. Dias depois estive em 
Beja, participando num debate de encerramento de um ciclo de cinema sobre “A Terra e o 
Trabalho” no Alentejo. Na Praça da República, lá estava o Salazar e os seus silos, quais colunas 
do alto do parque Eduardo VII. Gostei mais ainda. Na manhã seguinte voltei a Lisboa, apenas 
para ver na TV a notícia de que o painel central, a cara do ditador, tinha sido incendiado (por 
desconhecidos, claro). 
 
Do mesmo modo que a “Reforma Agrária” é vista por muitos como a encarnação de coisas que 
estão para lá dela (a participação, a revolução, a força do PCP, a utopia alcançada, o paraíso 
perdido), assim a representação da cara de Salazar é vista como a encarnação dos respectivos 
contrários. Se a evolução política e cultural do país tivesse sido (e estivesse a ser) outra, muitos 
alentejanos aceitariam o painel e a força interventiva, de trabalho da memória, de confrontação 
com a História nele implícitas. Não têm os silos as palavras “Poder” e “Ideologia” sobrepostas? 
Quem lançou fogo não é estúpido, nem ignorante em matérias de arte, nem justiceiro, nem 
revoltado em relação às pretensões artísticas. É alguém a quem Portugal ainda não soube ou não 
quis explicar porque é que tanto Salazar como a Reforma Agrária falharam e, ao mesmo tempo, 
se cristalizaram na memória como ícones. 
 
Será que estamos condenados a lutar apenas com armas e causas do passado, com Salazar e o 25 
de Abril? Será que estamos condenados a intervir no presente por interpostas pessoas dos donos 
da bola? Há, felizmente, sinais contrários. Portugal tem visto nascer algumas produções 
culturais novas, alguma consciência ecologista, alguma movimentação anti-racista e alguma 
política da identidade. Gosto de pensar que no dia 4 de Maio se deu um momento histórico com 
a marcha da Sida. Chamo-lhe histórico sem receio, pois estes acontecimentos não têm que ser 
grandiosos e heróicos. Muitas vezes só os identificamos a posteriori. Nunca em Portugal, a não 
ser em torno da questão do aborto, se tinha conseguido mobilizar gente para uma acção de rua 
em torno da política sexual. Digo isto sem qualquer receio de ferir a susceptibilidade de 
promotores e participantes: toda a gente sabe que a luta contra a Sida não é nem nunca foi um 
movimento “normal” de solidariedade com vítimas ou de pedido de fundos para a saúde. Nunca 
foi só isso. Foi sempre também – e sobretudo cá – um catalizador, um espaço, uma motivação, 
para a afirmação da cidadania e da política sexual e dos estilos de vida. 
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O símbolo das bandeiras do arco-íris na Avenida da Liberdade sintetiza a questão. Começou por 
ser o emblema da proposta da coligação arco-íris americana, para uma plataforma do 
movimento negro, com o das mulheres, os gays, os ecologistas etc. Cedo foi apropriado quer 
pelo movimento de luta contra a sida quer, sobretudo, pelo movimento homossexual. Em 
tempos de “globalização”, é um emblema fácil de apropriar em Portugal, por uma proto-
comunidade gay que sabe ter de ancorar-se em laços transnacionais. E que sabe também, 
“localizar” as suas estratégias. Disso poderá ser indício o “arraial gay” previsto para o dia 
internacional gay felizmente coincidente com e inserido nas Festas de Lisboa. Por muito 
segmentar que seja este exemplo, é-o de alguma esperança de que em Portugal se dêem alguns 
pontapés na bola. Em direcção ao golo e contra a “romenização”. 
 
 
Os pequeno-portugueses 
(“Visão”, 12.06.97) 
 
Em vez do velho “pequeno-burguês” criado pelo preconceito elitista com o recurso da 
linguagem sociológica, proponho que o que temos agora é o “pequeno-português”: aflito, 
medroso, vigiado pelos outros, fetichista do poder e da letra da lei. Quando se depara com a 
mudança social vê o mundo a preto e branco: ou o regresso a uma hipotética “ordem” 
tradicional, ou a queda no caos. Sem vislumbrar uma terceira via que recuse ao mesmo tempo o 
tradicionalismo e o porreirismo. 
 
Tudo isto tem sido evidente nas atitudes contra os ciganos. Não digo “o problema dos ciganos”, 
pois a construção do “problema” é já de si sintoma do pequeno-portuguesismo. Em todos os 
casos, trata-se de um pânico suburbano: as massas resultantes da fuga dos campos vêem-se 
agora em territórios com fronteiras mal-definidas, numa ascensão social frágil. Ter os 
miseráveis e os “outcasts” por perto é uma ameaça à nova identidade. Quanto ao racismo, ele 
não é uma emoção inerente às pessoas, mas uma forma de dar nome à coisa, criando diferenças 
de espécie no momento em que se redefinem diferenças de grau. Não se trata de um problema 
da “pequena burguesia”: os ricos parecem estar imunes porque à partida estão isentos da 
possibilidade geográfica de contactarem com os “outcasts”. O anti-ciganismo pequeno-
português – esta recusa e incapacidade de compreender os processos de mudança – tem como 
efeito paradoxal a homenagem a um governador civil por ter feito aquilo que… se espera dele. 
 
Também no infame caso dos “Donos da Bola”, o senhor Pôncio desautorizava a senhora Paula 
por ser prostituta e brasileira. No caso dos dentistas brasileiros (outro “problema” construído) a 
Associação profissional portuguesa não consegue disfarçar a base preconceituosa das suas 
atitudes. Invoca a saúde pública, quando nunca fez cavalo de batalha da falta de dentistas no 
país, dos preços cobrados, da crónica cárie nacional. Pudera: a posição da associação é 
corporativista, e o corporativismo (ao contrário do associativismo ou do sindicalismo) é a 
estratégia pequeno-portuguesa das elites técnicas. E o brasileirismo dos outros dentistas vem 
mesmo a calhar, nestes tempos de extraterrestres: “eles vivem, eles estão entre nós”. Eles 
“brocam” entre nós. 
 
Delimitar a geografia social dos bairros, delimitar quem pode ou não pertencer a uma elite 
profissional: dois processos com origens de classe diferentes mas ambos recorrendo à invenção 
de um “outro” ameaçador. Mas o pequeno-portuguesismo tem outra vertente de aflição. No caso 
das universidades, o Estado garante o privilégio de uns poucos impedindo as contratações de 
docentes. Ao mesmo tempo transforma as universidades em instituições de ensino de massas. 
Como o financiamento é o do orçamento de Estado, tão pouco se contratam técnicos. O 
resultado é que os docentes gastam a cabeça e o tempo com duas questões para as quais não 
foram preparados e que não faziam parte da sua motivação inicial para a ciência: a “pedagogia” 
e a “administração”. A gestão de massas de estudantes, o negócio das avaliações e da pedagogia 
vão de mãos dadas com a infantilização da juventude, tornando-se a universidade num enorme 
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liceu. A gestão da coisa administrativa e burocrática transforma a universidade numa repartição 
pública em que conta mais a carreira “interna” do que a qualidade (e a quantidade) da produção 
científica. Aqui é o sistema que promove o pequeno-portuguesismo. Mas há quem goste deste 
estado de coisas nas universidades, quem aceite os baixos salários, a ausência de quadros de 
carreira e as provas consecutivas, em troca duma profissão em que não há horário das 9 às 5. As 
pessoas são obrigadas a fazerem o que não sabem e impedidas de fazerem o que sabem e 
devem. O pequeno-portuguesismo é também a adaptação a esta esquizofrenia institucionalizada. 
 
Como válvula de escape, todos estes personagens se unem por vezes na celebração da lusofonia 
e das glórias passadas. Ou na promoção do “multiculturalismo” sem cidadania individual ou das 
“pedagogias inovadoras” sem exigência de qualidade selectiva. Mas o quotidiano é outra coisa: 
ou o ódio ou a gestão dos amendoins. Pudera: quando o quotidiano não tem sentido e quando 
não se tem poder para o compreender e o alterar, faz-se como nas situações concentracionárias – 
negoceiam-se migalhas de pão e cigarros, e vê-se no companheiro de destino um inimigo 
potencial. Fica-se pequeno. 
 
 
Três debates sobre corpos e cidadãos 
(“Visão”, 10.07.97) 
 
A questão das uniões de facto não é uma questão isolada. Ela surge a meio caminho entre o 
debate e votação da lei da interrupção voluntária da gravidez (“aborto”) e o debate anunciado 
sobre a proposta de lei que o governo vai apresentar sobre Procriação Medicamente Assistida 
(“PMA”). As três questões conduzem igualmente a posições extremas, pró e contra, mas é 
algures no meio que o debate se torna interessante: os conflitos de opinião dentro do partido do 
governo, ou as divergências no seio de grupos e redes de amigos que normalmente se 
consideram do mesmo universo ideológico. 
 
A polémica em relação aos três debates surge nos seguintes pontos: 1) “Aborto”: a decisão 
sobre a prossecução de uma gravidez deve ou não ser exclusiva da mulher? 2) Uniões de facto: 
devem ou não os casais do mesmo sexo ter os mesmos direitos e, consequentemente, devem ou 
não poder adoptar e recorrer à inseminação artificial? 3) PMA: devem ou não as mulheres 
“solteiras” e os casais de mulheres poder recorrer à inseminação artificial? 
 
Não é preciso ser muito perspicaz para perceber que o debate, uma vez resolvidas as questões de 
fundo que dividem “conservadores” de “progressistas”, centra-se nos direitos reprodutivos das 
mulheres e nos direitos das pessoas do mesmo sexo unidas numa relação afectiva. Um exemplo: 
muitos amigos heterossexuais não se entusiasmaram com esta questão das uniões de facto, pois 
sentem que podem sempre recorrer ao casamento, ao qual podem conferir o sentido e conteúdos 
que bem entenderem, através de um contrato afectivo e interpessoal que eles sobrepõem a 
qualquer regulação externa, considerada simbólica. Mas todos reconhecem que os casais do 
mesmo sexo, a quererem-no, não podem recorrer a essa solução. 
 
Acontece que não se pode fazer uma legislação para “homossexuais”. Tal coisa – como o PCP 
parece querer fazer – consubstanciar-se-ia numa discriminação e não num acesso igual a 
direitos. Ou a lei sobre união de facto é igual para todos ou é melhor não passar do papel. A 
porca torce o rabo, evidentemente, nas questões reprodutivas. Tanto na proibição de os casais do 
mesmo sexo adoptarem, como na de “solteiras” recorrerem à inseminação artificial, o 
argumento reinante é o da salvaguarda dos interesses das crianças. Acontece que este se aplica a 
“hipotéticas” crianças, quando as crianças reais – as que existem nos lares, nas ruas, no terceiro 
mundo – são vítimas do maior desprezo legislativo, político e ético. Com elas, o Catolicismo 
Socialista no poder não parece preocupar-se ao ponto de separar o debate sobre os direitos das 
crianças do debate sobre os direitos de orientação sexual e de reprodução. 
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Se o argumento das crianças é hipócrita, resta-nos pensar na hipótese de que, assustados com as 
transformações da intimidade e as novas tecnologias, os nossos políticos (e muitos de nós) o que 
pretendem é cercear duas realidades que vão “contra” (mas não vão propositadamente contra) 
uma fantasia de família patriarcal: mulheres autónomas e homossexuais. Isto torna-se claro na 
categoria mais reprimida nestes três casos legislativos: as mulheres unidas por um laço afectivo-
sexual. Não admira: o pecado das lésbicas é serem simultaneamente mulheres e homossexuais. 
São duplamente “monstruosas” (será por isso que constituem um prato forte da pornografia 
heterossexual para homens?). 
 
Aborto, uniões de facto e PMA são, pois, três versões do mesmo debate. Nem as opiniões 
troglodíticas nem as radicalmente libertárias me preocupam. Preocupa-me sim a hesitação e a 
ambiguidade nas “mentes abertas”, quando por um lado pretendem alargar direitos e por outro 
os cerceiam quando chegamos à reprodução. E sempre em nome de duas projecções 
fantasmáticas: a das hipotéticas crianças (quando a percentagem de mães solteiras e casais do 
mesmo sexo a quererem crianças seria provavelmente bem mais pequena do que se imagina); e 
a de serem “coisas demasiado avançadas para Portugal”, como se se soubesse o que são os 
valores culturais portugueses e como se não houvesse já um sector da população cosmopolita e 
com uma nova moralidade (basicamente igual à velha, menos a hipocrisia) nas grandes cidades. 
 
Afinal de contas, a lei é para defender e estimular a cidadania ou é para conservar à força o 
Portugal dos livros da instrução primária no Estado Novo? 
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A Capital da Província 
(“Jornal Torrejano”, 04.11.99) 
 
Inicio hoje uma série de artigos para “O Torrejano” e não encontro melhor estratégia de 
arranque do que a de situar-me: e que coisa mais óbvia do que o estatuto de “intelectual” 
lisboeta a escrever para um jornal ribatejano? Serei, pois, “um correspondente da capital”, 
atento às bizarrias deste lugar exposto às tempestades de Sudoeste e onde as pessoas têm a 
estranha mania de alimentar os pombos. Mas que “capital” é esta?  
 
Um dos livros de que mais gosto é “A Capital”, do velho Eça. Não porque me transporte para 
realidades distantes ou permita penetrar na psicologia humana. Antes pelo contrário: porque me 
puxa para a terra a toda a hora. Puxa-me para a minha terra, Lisboa. E que terra estranha, esta: 
os mesmos esquemas e traições, a mesma mesquinhez e novo-riquismo, ontem e hoje, Chiado 
acima ou Bairro Alto abaixo. A Lisboa do Eça e a Lisboa de hoje diferem mais em escala do 
que em qualidade. O Eça retratava o mundo bisonho do pequeníssimo grupo de jornalistas e 
intelectuais, vivendo à sombra de favores e influências, negociando coscuvilhice com a caneta, 
mas não muito longe do vão de escada das intrigas de vizinhança. Nos piores momentos, penso 
que Lisboa não mudou. 
 
Aquela Lisboa do Eça tinha outra característica que permanece hoje: a de uma cidade armada 
em capital. Toda aquela rapaziada que se trama mutuamente no romance tinha chegado 
anteontem, depois de horas de tortura em comboios atrasados (até nisto a coisa não mudou 
muito). Tinham vivido pequenos horrores provincianos, em salas e cafés abafados, na 
temperatura e nas ideias. Num momento de romantismo e vaga coragem, abalançavam-se para 
A Capital em busca de cosmopolitismo. Mas o que encontravam eram uma extensão da 
província, em ponto ligeiramente maior. Encontravam uma cidadezinha cheia de outros 
camaradas vindos de salas e cafés abafados. E todos se dedicavam alegremente à comezinha 
actividade de fazer de Lisboa uma capital. Mas uma capital de província. 
 
O drama lisboeta é este: centro e periferia ao mesmo tempo, como ilustres sociólogos já 
ilustraram. Centro de um país, mas de um país periférico. País que já foi centro, mas de um 
império dependente. País que agora pertence ao centro europeu, mas que é nele periférico. “And 
so on”. Lisboa é uma cidade de não lisboetas. Aparte algumas camadas populares (mesmo assim 
imigradas há poucas gerações) a cidade não gerou uma burguesia própria (ao contrário, por 
exemplo, de Barcelona); Lisboa despreza a província, o que é um sinal de provincianismo 
(choca-me a quantidade de lisboetas, sobretudo jovens, que nunca foram ao Porto, nem querem 
ir!); e Lisboa idolatra tudo o que seja “internacional” (se pudesse virava capital do 
“franchising”). 
 
Mas as coisas mudam. Lentamente, mas mudam. A sedimentação das gerações dos migrados 
dos campos; o fluxo de imigrantes de outros continentes; os estrangeiros que aqui se refugiam; a 
suburbanização (que não é só negativa: é nos subúrbios que a vida de café sobrevive); o 
crescente anonimato e a possibilidade de encontro de marginalizados de todo o país (étnicos, 
políticos, sexuais) dão indícios do surgimento de identidades de tipo novo. 
 
Detesto a Lisboa armada em tola, de telemóvel, Colombo e carro-com-uma-só-pessoa a entupir 
a ponte. Mas gosto da Lisboa onde o Presidente da República toma a bica no café da esquina e 
cumprimenta os meus pais todos os dias, perante a incredulidade dos turistas americanos. É 
destas e doutras contradições da “selva urbana” (enfim…) que vos vou escrever. 
Correspondente da capital…da província. 
 
 
O abaixo-assinado 
(“Jornal Torrejano”, 25.11.99) 
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Nos piores momentos, sou daqueles que se queixam da falta de participação cívica dos meus 
conterrâneos. Há toda uma tradição de rezingar em voz baixa ou de protestar com grandes 
gestos e isto quando a coisa não redunda em pancadaria. Dos mil e um processos em tribunal 
relativos a disputas entre vizinhos (sobretudo no Norte do país), até à violência gratuita que nos 
apanha de surpresa nas ruas de Lisboa com assustadora frequência, todo o mundo deixa saltar a 
tampa. Mas quando chega a hora de votar, a abstenção é o que sabemos; quando chega a hora de 
organizar e coordenar esforços para resolver um problema comum, raramente alguma coisa 
acontece. Todos dizemos que a culpa estará na “educação” (ou falta dela), nas “mentalidades” 
(fraca desculpa) ou no “mau exemplo” dos políticos (e, no entanto, eles são aclamados nas 
campanhas eleitorais). Mas, caramba, não era já hora de um pouco mais de energia, de vontade 
de intervir? 
 
Outro dia, renasceu-me a esperança. Todos os dias compro o jornal na minha papelaria de bairro 
favorita (se bem que gostasse mais do casal de indianos orgulhosos que trespassaram o negócio 
para um casal “luso” um pouco subserviente). O diálogo fica-se pelo bom dia senhor doutor, até 
amanhã senhor doutor e pouco mais. Mas não é que nesse dia o dono da papelaria me mostra 
um papel e diz : “Senhor doutor, assine aqui este abaixo-assinado”? Gelei. Afinal passava-se 
qualquer coisa. Afinal, por trás da subserviência havia um cidadão engajado. Em vez de assinar 
de cruz resolvi prolongar o sabor daquele acto cívico, pedindo-lhe que me deixasse ler o texto. 
Diagonalmente, identifiquei logo algumas palavras: “trânsito”, “carros”, “protesto”, 
“insustentável”. Comecei a gostar. Afinal eu não era o único revoltado com o império do 
automóvel em Lisboa? 
 
Já perceberam que a história tem um volte face, não é? É. Li o texto com mais atenção. Tratava-
se mais ou menos do seguinte: um protesto contra as obras de recuperação das Janelas Verdes 
porque haviam provocado a perda de lugares de estacionamento. Repito: o protesto era contra a 
perda de lugares de estacionamento. Toda a minha esperança caiu por terra. Expliquei que me 
recusava a assinar porque o que me revoltava era a quantidade de carros estacionados em cima 
dos passeios; o desrespeito dos automobilistas pelas passadeiras; o barulho e a poluição 
provocados por carros ocupados por uma só pessoa. Mais disse: que nunca tive verdadeira 
dificuldade em estacionar o meu carro, das poucas vezes que o uso, pela simples razão de que 
procuro lugar e acabo encontrando. Só que não logo e onde quero. E que o que menos falta no 
bairro é paragens de autocarro e carreiras para os mais diversos destinos. E não me fiquei por 
aqui: disse que os autores da petição protestariam contra o preço de um parque subterrâneo, se 
houvesse; contra os parquímetros, se os instalassem. E arrancariam os pilares nas bordas dos 
passeios se os implantassem (como vi, horas depois, numa reportagem de TV sobre um outro 
bairro lisboeta). 
 
Não sei como classificar o olhar do dono da papelaria. Desilusão? Raiva? Terá pensado que eu 
era um snob? Um provocador? Não. Creio que simplesmente me olhou como um extraterrestre 
– uma criatura que além de comprar o jornal todos os dias não acha que o carro é a coisa mais 
importante do mundo e acredita que os seres humanos chegaram às ruas e às cidades primeiro. 
Comprei o jornal e saí, ziguezagueando entre os carros, levantando limpa pára-brisas em 
protesto e empurrando com raiva os retrovisores laterais. Até ao dia em que os comece a riscar 
com uma afiadíssima e lisboeta “naifa”. 
 
 
De Olhos Bem Abertos 
(“Jornal Torrejano”, 09.12.99) 
 
Tenho uns amigos de Coimbra que vão muito mais ao cinema, ao teatro ou às exposições do que 
eu. Lisboeta, vivo na minha cidade como numa aldeia confusa. Eles descem à capital, aos fins 
de semana, com um guia de espectáculos na mão e, metodicamente, consomem cultura. Eu, o 
mais que faço é passear de bicicleta ao fim da tarde ao longo do rio, porque de resto trato da 
“vidinha”, uma coisa tenebrosa que me põe KO ao fim do dia, com vontade de me alienar em 
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frente à TV, depois de ter fingido que estou em contacto com o mundo verificando os meus 
e.mails (coisa que poderia fazer nas profundas do Alentejo). 
 
Prosseguindo um plano de superação da minha tendência para me tornar numa batata de sofá, 
outro dia quis ir ver o “De Olhos Bem Fechados” do Kubrick – mas já estava fora de cartaz. 
Tinha ido ver o último Almodovar, que achei um dos melhores filmes de sempre e um tratado 
sobre as relações entre sexualidade e latinidade (era preciso o Torrejano inteiro para 
desenvolver isto, desculpem). Ao sair do filme pensei quão diferente era “o sexo de Almodovar” 
da obsessão germânica com o poder (o Fassbinder, por exemplo). Ou da pancada psicanalítica 
dos norte-americanos. Foi então que decidi que tinha que ver o Kubrick (recusara-me a fazê-lo 
por detestar o Cruise e a Kidman); palpitava-me que daria uma bela comparação e que elevaria 
o Almodovar (ainda mais) aos píncaros. 
 
Acertei. O pobre do Kubrick, que já foi montanha, pariu um rato antes de nos deixar. Mas 
deixemos isso. O interessante da história é que, por mero acaso, descobri o filme em exibição 
num cinema duma rua onde nunca havia passado. A sala não vem listada nos jornais. Mas é uma 
pequena viagem, que deveria vir referida nos roteiros de exposições sobre o Portugal pós-
moderno ou pós-colonial. Fica na cave de um mini centro comercial, daqueles de alumínio e 
cheiro a lixívia que proliferaram nos anos oitenta. A primeira loja que salta à vista é uma loja de 
produtos “afro-americanos”(sic), isto é, que vende produtos de beleza – sobretudo de 
cabeleireiro – para “afro-descendentes”, vulgo “negros”. Outra loja (?) é um espaço vazio, não 
fossem dois ou três caixotes no chão. Afixados aos vidros, alguns cartazes de campanha 
eleitoral. Mas campanha Guineense, que nas eleições portuguesas ainda não há senhores “afro-
descendentes” com apelidos com a letra K. Na bilheteira do cinema, o computador está 
encimado por uma foto de Aga Khan, líder espiritual dos ismaelitas. Em redor, cartazes de 
filmes indianos. Muitos. E enormes avisos pedindo aos espectadores que reservem os bilhetes 
por telefone. Imaginem-se as enchentes, naquele local perdido e “off-Broadway”, para ver as 
aventuras de um polícia tão brilhantemente incorrupto quanto a brilhantina do seu cabelo, 
assediado por donzelas roliças nas ruas de Calcutá. Uma delícia. 
 
Claro que a sala não estava nas melhores condições. A espuma da minha cadeira queria 
desesperadamente sair através de três ou quatro crateras na napa. E a alcatifa, outrora amarela, 
apresentava as tonalidades próprias de quem passou por um derrame de petróleo ou, mais 
prosaicamente, por anos de incúria. A senhora indiana da bilheteira havia demorado 15 minutos 
a emitir o meu bilhete, pois o computador estava a “aquecer”. E os dois outros espectadores, 
espantados com o subterrâneo colonial, eram um jovem e um velho, o primeiro transportando a 
braços o segundo para a cadeira de rodas que o esperava cá em baixo. Ao lado, na cafeteria, os 
três clientes, todos “afro-descendentes”, olhavam, divertidos e de olhos bem abertos, os caras 
pálidas que haviam tropeçado naquele pedaço de História. Bem mais interessante, diga-se de 
passagem, do que a do Kubrick, e uma história que os meus amigos de Coimbra nunca hão-de 
ver listada no guia de espectáculos. 
 
 
A alface de Natal 
(“Jornal Torrejano”, 23.12.99) 
 
A polémica deste Natal girou em torno de uma alface. Convenhamos que é não só original como 
bastante simpático do ponto de vista de um alfacinha. O Centro Comercial das Amoreiras 
decidiu fazer uma campanha publicitária em que figura um casal, aludindo a Maria e José, 
mostrando-nos uma verdíssima e saudável alface. Como é natural – seriam incompetentes se 
não o fizessem – a Rádio Renascença e alguns grupos de católicos militantes vieram à praça 
pública repudiar o abuso. 
 
Provavelmente nunca tinham reparado na linha publicitária das Amoreiras, que de há tempos 
para cá usa o símbolo da alface para se aproximar dos lisboetas (e para dizer que o Colombo já 
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está perigosamente em território das berças). Depois de a Câmara de Lisboa ter tido a infeliz 
ideia de abandonar os simpáticos corvos como logótipo, a alface das Amoreiras foi um golpe de 
frescura. Pena é que se tenham metido com Maria e José. O Pai Natal é um personagem bem 
mais animado do que o sorumbático casal. Tivessem mudado as cores do fato de vermelho para 
verde-alface. Ou transformado o pinheiro de Natal em alface de Natal. 
 
A polémica deu-se entre o capital e a igreja. Mas que posição tomar quando não se simpatiza 
nem com um nem com outra? Já lá vão os tempos em que o Natal era uma data religiosa ou uma 
pacata festa de família. Laicizado, por um lado, e comercializado, por outro, já não é novidade 
dizer que se trata da celebração da sociedade de consumo. Compete agora aos lojistas gerirem-
no: desde a data da “abertura da caça” (cada vez mais cedo) até à produção de símbolos 
comunitários. Agora só falta mesmo produzir mini-alfaces de açúcar para se ter um doce 
natalício apropriadamente lisboeta. Mas há uma outra transformação do Natal que poucos se 
atrevem a reconhecer: é que, para largos sectores das classes médias urbanas, laicas e 
consumistas, o Natal passou a ser a oportunidade de se encontrar a família extensa (cujas 
interacções quotidianas diminuíram drasticamente) e mostrar o sucesso relativo da vidinha de 
cada um. Como? Através dessa oferta excessiva e competitiva de prendas que um antropólogo 
chamaria um “potlatch”. Dou, para mostrar que posso dar. O Natal virou um filme de terror, que 
começa no pânico das compras e termina na silenciosa comparação das prendas. 
 
Já é hora de alguém começar a propor alternativas, pequenas resistências, invenções contra-
culturais. Assim como há cada vez mais gente que se sente bem consigo mesma por levar os 
jornais para a reciclagem, espero que comecem a surgir as pessoas que se sintam bem por 
reinventarem o horror das dádivas natalícias. E que, ao fazê-lo, suscitem nos outros a vontade de 
os imitarem, por detectarem um não-sei-quê de modernidade e prafrentismo. Já há exemplos: 
conheço uma família que todos os Natais reúne umas trinta pessoas. Em vez de cada uma gastar 
dezenas de contos em prendas para todas as outras (e mesmo em vez da alternativa de só dar 
prendas aos miúdos), inventaram um sistema: através de um sorteio, cada pessoa fica 
encarregada de dar uma e só uma prenda a uma outra pessoa. Esta, por sua vez, fica encarregada 
de fazer o mesmo com uma terceira pessoa. E assim sucessivamente, sendo que até o preço 
mínimo da prenda é estipulado. Quem disse que não se pode reinventar o Natal e tirá-lo das 
garras do consumismo, tal como, em tempos, os empresários o tiraram das garras da Igreja? 
 
O pior é que agora tenho que sair à rua, urgentemente, cartões de crédito em punho, para um 
desalmado ataque de “shopping”. Porque não consegui convencer a minha família a adoptar o 
novo esquema. Para cúmulo, a família a que me referi é católica e moderadamente 
conservadora; a minha é laica e dada à progressivite. Conclusão: já não se pode contar com a 
sociologia. 
 
Um bom Natal para todos, boas entradas no mítico 2000 e não chorem muito na devolução de 
Macau que não vale a pena. 
 
 
A Grande Desilusão 
(“Jornal Torrejano”, 06.01.00) 
 
Escrevo este texto uma semana antes da passagem do ano. Embora, como toda a gente, 
aproveite o simbolismo da data para criar a ilusão de que tudo vai mudar para melhor na minha 
vida, fico um pouco zonzo com a quantidade de expectativas ridículas que o novo ano suscita. 
Para o bem e para o mal, há muito tempo que o pensamento místico não se demonstrava com 
tanta força. De tal modo assim é, que se conseguiu criar o consenso de que começa um novo 
século, um novo milénio. Não vale a pena insistir nas contas e demonstrar que eles só começam 
a 1 de Janeiro de 2001, porque toda a gente quer o milénio já, redondinho nos números, ou não 
fosse a numerologia uma das mil e uma demonstrações do misticismo. 
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Com a mente sintonizada para a modalidade prospectiva, consigo antever as desilusões que 
terão grassado no dia em que esta crónica for publicada. Em primeiro lugar, o mundo não 
acabou. Para aqueles que sonhavam ou temiam o fim do mundo, este tornou a não acontecer, 
como há mil anos atrás. Milenaristas deprimidos arrastam-se pelas ruas, derrotados perante o 
facto de não poderem esperar mais mil anos por outra oportunidade. Seitas inteiras 
desmoronam-se e, obviamente, outras aparecem. Desilusão. 
 
Em segundo lugar, o “bug” do ano 2000 não passou, afinal, de uma fantasia. A nova classe de 
oligarquia científica gerada em torno da informática já tinha uma curiosa inclinação mística, 
talvez motivada pela virtualidade do universo em que trabalha. Os efeitos do “bug” eram uma 
oportunidade única de comprovar o imenso poder oculto dos “bytes”. Só que os aviões não 
caíram mais do que o costume, os sorrisos palermas das caras de cartão dos ecrãs de multibanco 
não nos abandonaram e as coisas em geral funcionaram irritantemente bem. Desilusão. 
 
Em terceiro lugar, as festas não foram grande coisa. Atarantadas em busca da festa por 
excelência, milhões de pessoas deram por si próprias passando o ano na estrada, ou no percurso 
entre uma festa mais chata e outra mais promissora, ou vendo pífios festivais de pirotecnia 
promovidos pelos municípios e outras organizações do ramo do ilusionismo. Mesmo os que 
conseguiram um ambiente atraente e que se entregaram, afoitos, aos efeitos das mais diversas 
pílulas, aperceberam-se de que o momento da passagem do ano foi igual aos momentos das 
outras passagens dos outros anos. Desilusão. 
 
Por fim, o mundo não mudou para melhor. No dia 1 ou no dia 2 de Janeiro, milhões de pessoas 
tiveram que pagar os empréstimos contraídos para a compra de casas absurdamente caras; 
arrastaram-se para dolorosas sessões de terapia de doenças incuráveis; distribuíram sacos de 
arroz por famintos cujo número parece crescer exponencialmente; e taparam o nariz para não 
respirarem os fumos dos escapes de automóveis conduzidos por egocêntricos a caminho de 
empregos alienantes. Desilusão. 
 
No dia 1 de Janeiro de 2000, passada a ressaca, milhões de pessoas perceberam que tinham que 
cuidar da vida. E as que já tinham a vida cuidada, aperceberam-se de que continuam obcecadas 
pelas mesmas coisas de sempre – o amor e a morte. Mas resta uma consolação, uma derradeira 
esperança: a passagem de ano para 2001, quando um novo século e um novo milénio 
começarem. Passada a grande desilusão, aposto que toda a gente vai começar a falar de como 
“afinal, o milénio só começa em 2001”. E um novo ciclo de altas expectativas começará. Somos 
uns bichos engraçados. “Bugs”, contaminados pela ilusão. 
 
 
Surpreendam-me, por favor. 
(“Jornal Torrejano”, 20.01.00) 
 
Entro no táxi, preparado mentalmente para vinte minutos de música pimba, e isto na hipótese 
optimista de o condutor não me violar com as suas opiniões sobre o combate ao crime ou as 
mulheres ao volante. Surpresa: não só a conversa dele se resume ao mínimo – o que me permite 
bater o recorde pessoal num jogo de telemóvel, confesso – como escuta música clássica. Isso 
mesmo. E a música clássica não é emitida pela “voz do outro mundo” em que se tornou a RDP 
2, mas sim por uma rádio do Montijo. Fiquei a saber que há música clássica no Montijo. E quem 
a oiça, nomeadamente um taxista. 
 
Nos últimos tempos ando muito atento a surpresas destas. Procuro-as com espírito de 
coleccionista. À noite, na cama, revejo o dia para descobrir nele algum valor (um velho hábito 
protestante, imagino, embora eu não o seja – mas o mundo está cheio de contradições). Um dos 
exercícios consiste em enumerar as surpresas humanas, sendo que a mais surpreendente de todas 
é descobrir que as há mais do que possa supor-se. Uma vez descobri que uma apagada 
funcionária do meu local de trabalho era condutora de ralis nas horas vagas. Doutra, que um dos 
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meus alunos mais inquisitivos e críticos era oficial da GNR, mais preocupado em compreender 
os caçadores de cabeças (eu sou antropólogo) do que em cortá-las. 
 
E nem sempre se trata de súbitas descobertas, conseguidas porque se entreouviu uma conversa 
ou porque se escutou um mexerico. Às vezes são processos de des-cobrimento. Uma amiga de 
um amigo foi-me apresentada certo dia; tive mesmo que trabalhar com ela num projecto 
comum, o que foi difícil pois ela havia-me irritado desde o início. Tinha tiques de “queque” 
autoritária que achava que o resto das pessoas só não eram como ela porque não conseguiam. À 
medida que o tempo foi passando descobri, espantado (e seduzido, depois) que era uma pessoa 
mais livre, mais radical, mais ela-mesma do que todos os supostos liberais e radicais que havia 
conhecido até então. 
 
A maior parte das vezes erramos na interpretação dos outros. Porque a fazemos a partir de 
preconceitos. Pré-conceitos. Mas muitas vezes nem nos damos ao trabalho de descobrir o que 
pode estar por detrás de um sinal exterior ou de um comportamento de defesa (ou ataque). E, no 
entanto, ao contrário do que dizem os arautos da homogeneização, cada vez mais o mundo será 
assim, e assim serão as pessoas que por ele (e nós) passarem: surpreendentes. Diz-se nas 
ciências sociais que o mundo pós-moderno é um mundo de identidades fragmentadas, em que os 
sujeitos não têm um centro coeso. De facto, aquilo que eu possa sentir como negro, aquilo 
porque anseio, os interesses que defendo, pode ser completamente diferente daquilo que sinto, 
anseio ou defendo enquanto mulher. E por aí fora. 
 
Infelizmente, ficamo-nos pela teoria. Não nos permitimos passar da análise social para a vida 
pessoal e quotidiana. Continuamos a ver no polícia um cão de fila gorducho, prepotente e, na 
melhor das hipóteses, corruptível; quando os há bonitões, simpáticos e honestos. Assim como 
por detrás de um deputado de direita com bigode e escritório de advocacia não há 
necessariamente um lobby dos construtores civis, podendo haver uma tertúlia de amantes de 
banda desenhada ou um grupo de motoqueiros. Pior: por detrás de um deputado de esquerda – 
ah, como os imaginamos abertos de espírito! – pode haver um facínora retrógrado que, de uma 
“canetada”, assinaria a reclusão no Campo Pequeno de todos aqueles a quem chama 
reaccionários. 
 
Se a teoria serve para alguma coisa, é para nos ajudar a perceber melhor o mundo e a 
transformá-lo. Mas isso começa pelo quotidiano. Por isso aconselho vivamente os leitores a 
entreterem-se com o meu pequeno exercício: procurem surpresas. Procurem aquela fresta que 
todas as pessoas têm escondida ou quase fechada e, como diriam os meus amigos brasileiros, 
“fiquem cutucando ela”: pode ser que a pose se desmanche e a fresta deixe sair uma luz imensa. 
Ou então, simplesmente, saiam à rua com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Talvez apanhem um 
táxi com música clássica emitida a partir do Montijo. 
 
 
“Arranjaste lugar?” 
(“Jornal Torrejano”, 03.02.00) 
 
Há anos que a conversa mais comum no meu local de trabalho versa o assunto do 
estacionamento dos carros. Ou, melhor dizendo, da falta dele (do estacionamento, que carros 
não faltam). O mesmo fenómeno, estou certo, repete-se em mil um outros locais de trabalho das 
grandes cidades. É um tema de começo de conversa que está para os portugueses como a 
conversa sobre o estado do tempo está para os ingleses. Quem diria que neste país, até há tão 
poucos anos uma espécie de Albânia católica, carros e estacionamento viriam a ser alimento 
para manifestações de “carácter nacional”? 
 
Eu próprio me dedicava, confesso, a essas conversas. Afinal de contas é assim que funciona o 
senso-comum: somos levados, sem nos apercebermos disso, a “encarneirar”, e isso parece-nos 
tanto mais natural quanto as circunstâncias parecem confirmar as nossas afirmações. Neste caso, 
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as circunstâncias são o real excesso de automóveis e a real falta de lugares de estacionamento. 
Acontece que as visões do mundo muitas vezes mudam quando nos expomos a circunstâncias 
diferentes, ou quando nos propomos experimentar algo de novo. Não é preciso ir ao Burkina 
Faso para ver que a miséria empurra as pessoas para andarem a pé. Basta ir ao Norte da Europa 
para vê-las usando transportes públicos, bicicletas, ou partilhando boleias. E basta experimentar 
apanhar um autocarro, o metro, um táxi, ou mesmo usar a bicicleta para se descobrir que há 
outras vidas. 
 
Oh, eu sei, eu sei: e os que moram nos subúrbios porque para lá foram empurrados? E os erros 
políticos que levam ao estímulo do uso do carro? Razões válidas. Mas que dizer dos casos em 
que, por hipótese, as criaturas vivem na cidade, nem sequer muito longe do local de trabalho e 
ainda por cima com horários flexíveis (estes privilegiados são os meus colegas e eu próprio). 
São caso interessantes para pensar, porque, perante circunstâncias sociais benéficas, 
reproduzem, ainda assim, o próprio problema de que se queixam. Estamos, pois, perante um dos 
famosos “problemas de mentalidades”. 
 
Este problema pode ser descrito de duas formas (e não, necessariamente, explicado): a 
escravidão em relação ao status, que é independente do nível económico; a resistência à 
mudança e à experiência. Não se trata, obviamente, de características inatas dos nossos 
compatriotas. Trata-se de resultados do treino a que somos sujeitos, desde a infância. Por isso 
mesmo há-de chegar o dia em que será moda (dará status…) apanhar os transportes públicos: no 
dia em que mais gente souber que é o que se faz “lá fora”, que é sinal de consciência ecológica 
(e, é claro, quando a oferta de novos modelos de jeeps não acompanhar a procura de 
diferenciação…). 
 
É aqui que entra a parte vaidosa e egocêntrica da crónica. É que há cerca de dois anos que não 
levo o carro para o local de emprego. Mesmo assim, nas raras vezes que o levo, encontro 
sempre lugar – num local que me “obriga” a caminhar cem metros, em vez de dez ou vinte. Mas 
a grande descoberta foi o prazer de apanhar táxis, porta a porta, e gastando provavelmente o 
mesmo que em gasolina. Ou o de apanhar um transporte público que me permite olhar a cidade, 
os meus concidadãos, ou deixar os pensamentos vogarem. 
 
Posso dizer que “estive lá” (num mundo sem carro próprio) e que “sobrevivi”. Mais: até gostei. 
Por isso as conversas do “arranjaste lugar?” passaram a soar-me a conversas sobre a tacanhez 
humana. Até os que precisam deslocar-se 20 Km até à cidade começam a não ter desculpa: fico 
siderado com a quantidade de carros com uma só pessoa na estrada Sintra-Lisboa, parados 
durante horas, enquanto ao lado passa um comboio rápido, confortável e com acesso a interfaces 
centrais. Esqueci-me, porém, de um pormenor: esta conversa não deve fazer o mais pequeno 
sentido para os Torrejanos, que devem poder deslocar-se a pé para o trabalho, respirando o ar da 
manhã e parando para uma bica na esquina. Ou será que estou errado e Lisboa impôs uma vez 
mais o “carácter nacional” aos outros portugueses? 
 
 
A questão austríaca 
(“Jornal Torrejano”, 17.02.00) 
 
Em tempos (juvenis) vivi nos Estados Unidos em casa de uma família de judeus religiosos, 
cujos antepassados haviam fugido – da Polónia e da Roménia – às barbaridades nazis mas, 
também, às de anti-semitismos menos organizados. Nunca para mim foi tão evidente e palpável 
o que é ser-se portador de uma identidade e de uma História: a dor e a perseguição marcam bem 
mais do que algumas linhas de doutrinação nacionalista (eu NÃO me sinto descendente dos 
Descobridores, por exemplo…). 
 
Um belo dia (que digo eu?, um nefasto dia) cometi uma “gaffe”. Discutíamos não sei já o quê, 
quando dei por mim a utilizar a expressão “a questão judaica”. Caíram o Carmo e a Trindade. 
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Como era possível eu usar aquela expressão hedionda? E logo perante eles, e ali? Deveria ter 
vergonha na cara, etc. Não demorei muito a dar-lhes razão. A expressão “a questão judaica” – 
usada até à náusea na Alemanha, nazi e pré-nazi – implica que existe um problema e, de certo 
modo, que esse problema é qualquer coisa da essência daqueles que são nomeados – neste caso 
os judeus. Originalmente a expressão era utilizada para questionar o problema nacional 
germânico: poderá um judeu ser alemão? Também alemão? Alemão, apesar de tudo? Ou 
primeiro judeu e depois alemão? E por aí fora. A expressão e a questão que ela colocava foi 
levada até às últimas consequências: os campos de extermínio. 
 
Hoje é para mim claro como água que, quando alguém coloca a “questão judaica” ou outra 
qualquer, está, antes do mais, a colocar a “sua” própria questão. Isto é, a questão judaica só é 
questão judaica para quem tem um problema com os judeus. O resto seria culpar a vítima, um 
desporto infelizmente bastante popular. Em suma: a questão judaica era, na realidade, a questão 
alemã. Um problema de definição nacional. 
 
Começámos, entretanto, o ano 2000, com a questão austríaca. Ela é, de facto, uma questão 
europeia. Desiludam-se aqueles que pensam que os austríacos são nazis ou que têm um 
problema psiquiátrico qualquer. É certo que a Áustria tem características peculiares: não fez 
desnazificação, não encetou um processo de auto-crítica cultural e histórica, e tem vivido com 
um pacto de regime que garante o poder para um bloco central que distribui entre si empregos e 
benesses. Também é certo que, na fronteira com o leste, a Áustria tem recebido mais imigrantes 
do que muitos outros países – uma situação que é potencialmente explosiva. 
 
Mas porque transcende esta questão a Áustria? Porque ela é o sintoma de realidades europeias 
gerais. A Europa é o continente que inventou o nacionalismo. Que inventou a identidade étnica 
nacional com base na unidade de língua, território e, até, “raça”. A Europa sangrou como 
ninguém por causa destas questões. Veio a União Europeia tentar sanar estes diferendos 
tornando as partes interdependentes economicamente. Garantiu altos níveis de vida e consumo, 
graças, em parte, à acumulação de capital obtida com os projectos coloniais. No meio deste 
sonho – a “Música no Coração” acontece na Áustria… – ninguém podia imaginar que o resto do 
mundo começaria a cobrar a factura. Pior: de repente o resto do mundo já não é uma coisa lá 
longe, mas o vizinho do lado, cuja cortina de ferro derreteu por si mesma. Cada um reage com 
aquilo que tem ou sabe. E o que muitos Austríacos têm ou sabem é um passado de xenofobia. 
 
Por tudo isto, a presidência da UE fez o que tinha a fazer. Os limites de sobrevivência da 
democracia jogam-se ali, na Áustria, hoje. E o limite é quando se tem que dizer que deixa de 
haver livre escolha democrática quando se escolhe o que vai contra ela. Que Guterres aproveite 
o processo para benefício da sua projecção internacional, é um preço menor, porque a questão 
austríaca é, afinal, a questão europeia. 
 
 
O pesadelo 
(“Jornal Torrejano”, 02.03.00) 
 
Por vezes a vertigem urbana – telefones, trânsito, ruído, poluição, gente, má-criação, conflito, 
espera, stress, ansiedade, superficialidade e cacofonia – provoca um tal cansaço que chego a 
casa derrotado e caio num sono fora de horas, tarde demais para ser sesta, cedo demais para ir 
para a cama. Outro dia dei por mim deitado no sofá, acordando às oito, com o som de um 
telejornal começando na televisão. Demorei a chegar à realidade. Tudo o que ouvia me parecia 
absurdo. Posso dar alguns exemplos? 
 
Primeiro: a atenção dada ao mundo do futebol. Não se trata de jornalismo desportivo, porque 
aquilo de que se fala não é de desporto, mas só de futebol. E a coisa não fica por aqui: aquilo de 
que se fala é da política do futebol – dirigentes, clubes, tráfico de influências e polémicas entre 
pessoas que nem jogam futebol (o que pode ser um nobre motivo de admiração) nem 
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contribuem com nada para a comunidade. Não há nada que aqueles senhores façam bem (ou 
para o bem) de quem quer que seja. A atenção que lhes é prestada é do domínio da prestação de 
serviços a uma máfia nhurra, ignorante, manipuladora e envolvida em negócios suspeitos. Em 
vinte minutos de cobertura é perfeitamente possível não se ver uma só imagem de um jogo de 
futebol. 
 
Segundo: alguns desses estranhos personagens têm uma dupla função – a de militantes e 
dirigentes de partidos do centrão, especialmente do PSD. Sobre este partido tem a comunicação 
social gasto horas de emissão e quilos de papel. Mas trata-se de uma cobertura política? Não. 
Trata-se de um debate de ideias? Não. Trata-se de uma guerra entre caciques, apresentada ao 
país como um facto político. Da suspeita de que os partidos do centrão seriam meros 
redistribuidores de cargos por clientelas (um pecado pelo qual a Áustria, por exemplo, está a 
pagar) passou-se à confirmação do facto e, pior, à aceitação de que esse é o normal estado das 
coisas. Não admira que, à direita com o PP, e à esquerda com o Bloco (e com o PCP imitando 
este), surjam as únicas intervenções verdadeiramente políticas. 
 
Terceiro: depois da catarse portuguesa usando Timor como pretexto, nunca mais ninguém se 
preocupou com nada. O caso da Chechénia é especialmente assustador, pois dirigentes políticos 
internacionais – os nacionais nem falam do assunto, sobretudo os que ocupam a presidência da 
UE – limitam-se a dizer que a Rússia está a fazer “uso excessivo da força” e congratulam-se 
com a aproximação à NATO. O que está a acontecer na Chechénia salta à vista como sendo um 
genocídio e a entrada numa fase de barbárie de Estado, algo de imensamente mais grave do que 
o que está a acontecer na Áustria. 
 
Quarto: Moçambique, a ex-colónia em vias de “dar certo” e para onde milhares de portugueses 
(a maioria dos quais facínoras, como pude constatar no Maputo) acorrem para fazer pela vida, 
está em situação de catástrofe. Esta é tão “natural” como o acidente em cadeia na A1 foi 
provocado pelo nevoeiro. É que à natureza sobrepõe-se (e antecede) o comportamento humano e 
as condições sociais e económicas. Portugal, centro dessa fantasia chamada Lusofonia, está-se 
nas tintas para o que se passa em Moçambique: o dinheiro de ajuda chega da Holanda e dos 
países escandinavos e Portugal vai-se preocupando mais em não ferir as mafias angolanas do 
que em ajudar Moçambique. Supostamente o que aconteceu foi um azar e perante os azares 
resignamo-nos, a não ser quando os “nossos” emigrantes têm dinheiro e influência, como 
aconteceu na Venezuela. 
 
Ao contrário dos filmes, não tinha acordado dum pesadelo. Tinha acordado para um pesadelo. 
 
 
Aceita-se pedido de desculpas 
(“Jornal Torrejano”, 16.03.00) 
 
Pertenço a uma estranha minoria. Cresci numa família agnóstica, se não mesmo ateia, mas que 
não o é por militantismo. Creio que os sociólogos a classificariam como “secularizada”, algo 
que ombreia bem com a sua atitude moralmente aberta (embora eticamente sólida), com valores 
cosmopolitas e uma ética do trabalho equilibrada com o reconhecimento da importância do 
prazer. Nunca falámos mal da igreja ou do catolicismo; simplesmente passou-nos ao lado. Faço 
esta auto-devassa da minha privacidade para poder dizer que me considero insuspeito de 
jacobinismo anti-clerical – algo que associo a pessoas que passaram por experiências difíceis de 
perda da fé ou de passagem pelas “garras” de instituições religiosas mais antiquadas. 
 
Isto colocou-me numa situação engraçada em relação ao presente debate sobre a laicidade do 
Estado. Por um lado, parece-me um princípio tão óbvio do Estado de direito democrático que 
quase bocejo; por outro espanto-me vezes sem conta com as reacções que provoca (O.K, aceito, 
se calhar não sou muito bom antropólogo, pelo menos nisto). Acontece, porém, que nos últimos 
anos tenho passado longas temporadas no Brasil, trabalhando com segmentos marginalizados da 
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população – pela pobreza, pelo racismo, pelo caciquismo, pela intolerância religiosa (no caso, a 
exercida pelos evangélicos). Nesses meios fui deparar com uma Igreja Católica com uma 
altíssima percentagem de sacerdotes progressistas, promovendo actividades que, mais do que 
solidárias, são transformadoras da sociedade. A Teologia da Libertação e as Comunidades 
Eclesiais de Base ajudaram a criar uma igreja diferente e promoveram a cidadania. 
 
Por isso começo, agora, a irritar-me com a Igreja Católica Portuguesa – e até com muitos 
católicos, pois não vejo nem oiço as acções e a voz dos católicos progressistas, se descontar a 
incontornável Lurdes Pintasilgo. Perante isto, o meu espanto cresce quando vejo que o papa 
actual – uma figura no mínimo conservadora, no quadro da política internacional – promover 
pedidos de desculpa por erros históricos da sua igreja. O pedido de desculpas é uma acto com 
muito significado: reconhecendo, como é óbvio, que não se pode refazer o passado, que os 
valores eram outros, e que os presentes não são responsáveis pelo que os antecessores fizeram, é 
um gesto que diz “aprendemos com o passado e coisas semelhantes àquelas não serão por nós 
cometidas no futuro”. 
 
O meu espanto aumenta, então, porque não vejo a Igreja Católica Portuguesa fazer o que seja 
neste sentido. E há desculpas bem “portuguesas” a pedir. A primeira e a maior delas é sem 
dúvida a perseguição aos judeus, e a subsequente promoção de esquecimento do nosso passado 
judaico; a segunda, e igualmente grave, é o papel específico da Igreja portuguesa na conversão 
forçada de indígenas do Brasil, no apoio implícito (e explícito) à escravatura em massa de que 
fomos promotores pioneiros; a terceira, ligada à primeira, mas que nela não se esgota, é a 
Inquisição, abolida escandalosamente tarde; a quarta é o papel conivente com a ditadura de 
Salazar e Caetano e a sua promoção do atraso, do analfabetismo e da guerra nas colónias; e por 
fim (como se não bastasse já), a atitude geral de estigmatização das identidades minoritárias e 
comportamentos alternativos, incluindo os religiosos, tibiamente branqueada, quando muito, na 
infeliz expressão de uma “atitude tolerante”. 
 
Numa coisa concordo com os detractores dos projectos de laicidade: a Igreja Católica é 
diferente das outras igrejas. Sem dúvida: tal como está, no Vaticano e em Portugal, é um 
Estado, é uma monarquia absoluta, uma estrutura falocrática, um lobby e um banco. É também, 
reconheço, a guardiã de grande riqueza artística, força actuante em acções de beneficência, 
herdeira (ah, mas os herdeiros!…) de uma excelente filosofia humanista e – em meios que 
escapam ao controlo do Vaticano e que este condena -, uma força transformadora. Mas a sua 
pior originalidade é o rol de crimes que apoiou (enquanto instituição, note-se, não enquanto 
credo – e é a confusão entre estas duas coisas que alguns nos querem impingir). E dentro dessa 
originalidade, a Igreja portuguesa é mais original que as outras. É como o Partido Comunista: 
primeiro dizemos “vai mudar, vai mudar!”. Depois temos que dizer: “Ups, não mudou…”. 
 
 
Lusofonia 
(“Jornal Torrejano”, 30.03.00) 
 
Em Paris, uma delegação da nomenklatura literária portuguesa instalou-se no Salão do Livro, 
por entre as imagens de pescadores, mulheres de preto e sobreiros que, em França, passam por 
símbolos do nosso país. Ordeira, a delegação de escritores faz a sua romaria número 5214. 
Consensual, discursa sobre a singularidade das letras portuguesas e, numa espécie de selvajaria 
sociológica, sobre a singularidade da língua portuguesa e do povo que a sustenta. Foi preciso 
Tabucchi – por boas ou más razões, pouco importa – denunciar a Lusofonia como uma 
estratégia neo-colonial, para que a coisa ganhasse algum interesse. 
 
Tabucchi não está a dizer nada de novo. Mas está a dizer algo que é cuidadosamente silenciado. 
A verdade é que, de há uns dez anos para cá, Portugal entrou num ciclo de orgulho e auto-
estima sem precedentes desde os tempos da propaganda salazarista. O orgulho e a auto-estima 
não são, em si, sentimentos condenáveis. São bons sentimentos quando usados com parcimónia, 
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sem propaganda ou, em casos extremos, como forma de revolta contra uma situação de exclusão 
política ou cultural – como acontece com certas minorias. Todavia, Portugal não está nesta 
situação, nem sequer no quadro da globalização, onde ocupa a situação privilegiada de membro 
da UE. Por isso o orgulho e a auto-estima destes últimos anos, alarves e propagandísticos, têm 
um travo amargo. 
 
Neste processo tem jogado um papel central a “Lusofonia”. Trata-se duma invenção recente: 
estritamente portuguesa, oficial, e ideológica. Portuguesa, porque não foi concertada com os 
outros “lusófonos”. Ainda hoje os brasileiros não lhe “ligam nenhuma” e, nos PALOPS, aderem 
à retórica lusófona os membros das elites internacionalizadas que vivem das benesses que a 
lusofonia oferece. Oficial, porque a iniciativa não partiu “de baixo”, nem sequer de um 
movimento literário, mas sim dos governos e suas agências – e a nomenklatura literária adere, 
dependente que é do Estado. Ideológica, porque apresenta uma visão distorcida da realidade e 
daquilo que propugna: nem os países africanos de língua oficial portuguesa são (apenas ou 
sobretudo) lusófonos, nem o Brasil é, no sentido estrito, uma extensão de Portugal, mas sim o 
país onde mais gente fala português e, portanto, o centro demograficamente legítimo da 
lusofonia (por oposição a Portugal, que se revindica, à boa maneira “nacionalista”, como centro 
originário da língua). 
 
A Lusofonia está claramente a ser construída como essência que confere distinção e 
especificidade a uma cultura, num mercado globalizado de diferenças onde só vinga quem 
conseguir apresentar um produto original. O problema é que o português não é propriamente o 
croata, uma língua restrita a um território. É a língua que acabou por “ficar” em partes do 
mundo onde se deu o encontro e o confronto colonial. Não pode, pois, ser vista, de forma neutra 
ou só como instrumento de contacto. Ela foi também instrumento de confronto. E de 
apropriação. Para mais, não podemos esquecer a promiscuidade entre identidade nacional, 
língua e chauvinismo, um modelo a que fomos expostos duramente durante décadas de 
nacionalismo autoritário. O discurso sobre a Lusofonia está irremediavelmente contaminado por 
isto e por um factor que os seus propagandistas se “esquecem”: a Lusofonia, em última 
instância, discursa sempre sobre “o lugar de origem da coisa”, isto é, Portugal. 
 
Nesse sentido, a Lusofonia, pode ser, de facto, uma expressão neo-colonialista. Mas ela é 
sobretudo pós-colonial: ela tem a ver com a tentativa portuguesa de refundar a identidade 
nacional, uma vez acabado o longo ciclo imperial. Basta pensar em como a Lusofonia surgiu no 
mesmo período em que começou o longo ciclo de Comemorações dos Descobrimentos e o 
fenómeno da Expo-98. Um ciclo marcado por tentativas de modernizar o discurso identitário 
nacional e até de inverter a polaridade de sentido do imaginário colonial. Mas no qual não se 
mudou, em substância, aquilo de que se fala. Quando é que deixaremos, de uma vez por todas, 
de nos pensarmos como Império, real ou virtual? 
 
 
Brasil e Cabo Verde 
(“Jornal Torrejano”, 25.05.00) 
 
No dia 22 de Abril publiquei uma crónica no “Público” em que criticava a forma 
simultaneamente ignorante e nacionalista como as comemorações dos 500 anos do Brasil têm 
sido feitas em Portugal. Trata-se de um caso de ignorância da realidade brasileira, da História 
portuguesa e das reconfigurações contemporâneas da identidade. E de um caso de nacionalismo 
mascarado de suposto pragmatismo e demissão do carácter político e propositivo de toda e 
qualquer “comemoração”. Dizia eu, então, que era preciso “comemorar o futuro”, isto é, 
aproveitar as datas para implementar atitudes e políticas novas. 
 
Mas não desenvolvi totalmente o argumento. Deveria ter dito, então, que atitudes novas seriam 
essas. A meu ver, deveriam ser aquelas que se baseassem numa análise dos principais problemas 
sociais e culturais do Brasil actual que, de alguma forma, tenham uma relação directa com o que 
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foi o mundo colonial luso-brasileiro. Portugal e Brasil, enquanto Estados, podem e devem 
comemorar o que entenderem. Mas têm que responder, também, às vozes críticas que vêm dos 
sectores sociais excluídos e que têm outra interpretação da História – a interpretação dos 
derrotados. No Brasil, esta atitude surgiu com a pergunta “Comemorar o quê?” feita por 
movimentos sociais indígenas, negros e dos sem-terra.  
 
Em Portugal, ninguém fez esta pergunta. Os Estados outrora ligados perderam uma bela 
oportunidade de lançarem programas de apoio a estes sectores marginalizados. Têm sido outros 
Estados (nórdicos, do resto da Europa e da América do Norte) a patrocinar programas que vão 
da formação profissional à ajuda técnica nos assentamentos ou à promoção de formas culturais 
expressivas. O cenário ideal teria, pois, sido: Portugal assumia a comemoração; mas Portugal 
assumia também erros históricos, a sua condição actual de país mais desenvolvido, 
supostamente civilizado e solidário. Não o fez, e isto é imperdoável. 
 
Poucos dias depois de escrever o referido artigo, visitei Cabo Verde pela primeira vez. Trata-se 
de um lugar extraordinário onde se poderia dizer que foi uma partida de mau gosto da História 
ter ali colocado seres humanos. Só que estes, naquele cenário de secura e depois de um História 
marcada pela escravatura, souberam construir-se como gente digna e de uma sensibilidade que 
nos faz corar de vergonha. Passeando pelo interior de algumas ilhas, fui vendo os sinais da 
ajuda e da cooperação externas. Muitas vezes vi o nome do Canadá, dos EUA, da Dinamarca, da 
Noruega, até do Luxemburgo. Raras vezes o de Portugal. Bem sei que há cooperação. Mas não 
será ela sobretudo baseada na exportação de modelos burocráticos, administrativos e policiais? 
Foi nessas áreas que eu mais senti a “presença portuguesa” e não apenas na arquitectura de uma 
Cidade Velha, a ser recuperada, aliás pelos… espanhóis. 
 
Bem sei que a “ajuda”, a “cooperação”, o “desenvolvimento” e, até e cada vez mais, as “ONGs” 
não são realidades inocentes e isentas de culpas ou contradições. Mas continuo a acreditar que 
um país mede o seu grau de desenvolvimento e, sobretudo, de civilização, pela ajuda que é 
capaz de distribuir – em casa e fora dela. E nisso, o balanço português, 500 anos depois de tudo 
o que se celebra, é miserável. 
 
Permitam-me, por fim, um nota pessoal, mas que vos diz respeito. Essa mesma viagem serviu 
de período de transição para uma nova vida – pessoal e profissional – que me leva a ter que 
escolher entre o que consigo e não consigo fazer, e bem. Por isso esta é a minha última crónica 
neste jornal. Fica uma dúzia de textos que espero terem dito alguma coisa. Da capital, por agora 
é tudo. 
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Os dois portugais 
(“Portugal Diário”, 2001) 
 
Foi com atraso e espanto que cheguei à questão da ponte de Castelo de Paiva. Tranquila e 
voluntariamente recluso em casa, ao abrigo do frio de Boston, preguicei nas consultas 
internáuticas de jornais portugueses e não ganhei coragem para sintonizar os disparates 
coloridos da RTP Internacional. O drama nacional chegou-me, pois, por curiosas vias: as vozes 
dos que, regularmente, telefonavam de Portugal. Eu dava-lhes notícias pessoais, eles falavam-
me da ponte. Eu contava-lhes como corria a recuperação de uma cirurgia, eles falavam-me da 
ponte. Como se as suas vidas, altos e baixos, ideias brilhantes ou coscuvilhices se tivessem 
afundado com o autocarro. Haviam-se-lhes afundado os alicerces, aos meus interlocutores. 
 
Não demorei muito a perceber o que nos separava: eles estavam colados às emissões das 
televisões portuguesas, eu não. Mais: mesmo não estando colados às ditas, devem ter sido 
massacrados pelas conversas de café e autocarro, pelos telefonemas com amigos e familiares, 
nos intervalos do trabalho ou pelos noticiários das rádios. Não é novidade que os mass media 
criam a realidade e hierarquizam-na. Tão pouco é novidade que eles são capazes de criar o 
próprio espírito de corpo nacional, a sensação de pertença a um colectivo, mesmo não se 
conhecendo as pessoas entre si. Poder-se-ia mesmo dizer que, sem eles, os portugueses não 
sentiriam que são portugueses. Já tínhamos visto isso com os campeonatos internacionais de 
futebol. Já tínhamos visto isso com o movimento pró-Timor. Mas agora vimos isso de novo com 
um acidente rodoviário.  
 
Parece-me incontestável que o drama da ponte falou, sobretudo, da importância da televisão na 
constituição de um espírito de comunidade em Portugal. Não é preciso pensar muito para 
perceber porquê: afinal de contas lê-se pouco, estuda-se pouco e o espírito comunitário ou o 
associativismo não serão o nosso forte. Na quase ausência de uma cultura da comunicação com 
suporte escrito, e no estado actual de desconfiança da coisa política, a TV ocupa o espaço vazio. 
Paradoxalmente, ao mesmo tempo que suga as pessoas para casa, para o sofá e para a 
contemplação individual, cria uma ligação entre todos esses átomos ou zombies. 
 
Mas o drama falou de outra coisa. E nisso as televisões souberam estar atentas aos eventos cuja 
carga simbólica é a mais forte e adequada para sintetizar o “estado da nação”. Elas souberam 
adivinhar naquelas mortes, naquele colapso de uma ponte mal cuidada, naquela mudança do 
leito do rio, o outro lado da ilusão de progresso e festa em que o país viveu nos últimos anos. 
Afinal os locais remotos continuam a existir. Assim como as más estradas, a fiscalização 
deficiente, a negligência. Em suma, o subdesenvolvimento. Mesmo sabendo nós que desastres 
destes acontecem em todo o lado e até mais noutros países do que entre nós, o que interessa é 
que o drama social de Castelo de Paiva foi a coisa certa para o momento certo. 
 
Quase ao mesmo tempo, todavia, os meus interlocutores telefónicos, que não se ficavam pelas 
emissões em directo da ponte (no caso improvável, é claro, de as televisões darem importância a 
outros assuntos) falavam-me excitadamente de outro pequeno “drama”: a extensão da lei das 
uniões de facto aos homossexuais. Era todo um outro país que se me apresentava: moderno, 
cosmopolita, preocupado com os direitos das pessoas e com gosto pela promoção das 
diferenças. Há apenas dez anos atrás não havia em Portugal movimento gay. Hoje não só ele 
existe, como já saíu à rua, já ajudou muita gente a sentir-se melhor consigo própria, e já fez 
muita pedagogia em cabeças mais empedernidas. Finalmente, atingiu o parlamento e alcançou o 
nível da dignidade cívica e política. E com esta conquista verificou-se que o país não entrou em 
colapso, não se afundaram os alicerces, não se entrou numa batalha campal. 
 
O que só pode conduzir o raciocínio num sentido. Portugal é hoje o que dantes se chamava uma 
sociedade dual. Nas esferas cosmopolitas do poder, do saber, da autonomia individual e da 
liberdade – na Cidade ou na Pólis, em suma – vamos de vento em poupa, mesmo quando a 
vertigem da velocidade deixa por resolver questões fundamentais (basta pensar que em 
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Portugal, caso o leitor não saiba, o aborto é ilegal). Por outro lado, no mundo do interior, das 
periferias, das beiras de estrada, tudo se esboroa e corrói, dos leitos dos rios às pontes, 
grassando o desconforto e a insegurança, apodrecendo as estruturas em territórios abandonados, 
onde permanecem meia dúzia de pessoas a quem resta serem apanhadas numa enxurrada 
enquanto assistem na televisão às emissões de Castelo de Paiva. 
 
 
O paraíso comunista 
(“Portugal Diário”, 2001) 
 
Cuba não está na ordem do dia desde, pelo menos, o desfecho do caso Elián Gonzales. Mas 
quando estrear em Portugal o filme “Before Night Falls” (de Julian Schnabel, com Javier 
Bardem), baseado na obra homónima do escritor cubano Reinaldo Arenas, é bem provável que 
surja um importante debate. Não tanto – segundo a opinião de alguém que muito respeito – 
pelas virtudes do filme, que não vi. Talvez mais pelas virtudes do livro, que acabo de ler. “Antes 
que anocheza” é uma autobiografia surpreendentemente seca, ágil e directa ao assunto. Ou aos 
assuntos: a criação literária, a atmosfera política em que o escritor cresce e a força motriz da 
sexualidade. Os três assuntos interligam-se. A tensão criada entre eles prenunciava, nos idos dos 
anos cinquenta e sessenta, aquilo que vai marcar grande parte da política e das identidades no 
século XXI: a necessidade de entrosar os projectos pessoais de vida com os projectos colectivos 
de sociedade, sabendo que os dois terão sempre uma relação tensa. 
 
Mas porquê Cuba? Não esqueçamos, desde logo, que aquela ilha caribenha é o que resta do 
colapso do socialismo real nos finais do século XX. Não esqueçamos, tão pouco, o papel que ela 
jogou no imaginário da esquerda, como “alternativa” aos sistemas burocráticos do Leste 
Europeu. Tenhamos em conta, também, o papel que ela joga como “o outro aqui ao lado” e bode 
expiatório para os Estados Unidos. Por fim, de destino de turismo revolucionário, Cuba passou a 
destino de turismo de massas e exportadora de paisagens musicais. Paraíso tropical e socialismo 
voluntarista: dois símbolos que ajudaram a esquerda a construir todo um mito. 
 
Textos como o de Arenas perturbam, sobretudo, a solidez da grande narrativa que a esquerda 
europeia e latino-americana tem construído sobre Cuba. Ele põe em causa a gesta dos 
guerrilheiros castristas e guevaristas, dizendo que o poder simplesmente lhes caiu nas mãos; põe 
em causa o carisma de Fidel, apontando-o como um ditador e manipulador de massas; põe em 
causa o apoio popular ao regime, desmontando os mecanismos de vigilância, corrupção, 
denúncia e repressão; põe em causa a suposta especificidade do projecto social e económico, 
apontando Cuba como uma colónia soviética; e chega a pôr em causa a velha ideia de que em 
Cuba se resolveram problemas básicos de subsistência e saúde, traçando, pelo contrário, um 
quadro de miséria e paranóia. 
 
O mais importante, todavia, será a forma como alguma esquerda se agarra desesperadamente a 
Cuba como símbolo de qualquer coisa que “não resultou tão mal quanto” as outras experiências 
socialistas. E como uma espécie de bastião revolucionário, autónomo e resistente, no meio do 
furacão da globalização capitalista (e/ou do imperialismo americano): ao resistente perdoam-se-
lhe os pecados. Acontece que este discurso é intolerável. Sobretudo depois de ler Reinaldo 
Arenas e partindo do princípio que a sua análise é fiável: fiabilidade nem maior nem menor do 
que a de outras análises mais panegíricas. O problema reside na ausência de livre acesso à 
realidade cubana (os laureados com o Nobel e algumas estrelas de cinema não contam, como é 
óbvio, ao prestarem-se a cumprir o papel de bibelôs do regime). É isso que define uma ditadura. 
 
Aceito que se diga que Arenas é de “direita”. Que os seus apelos à liberdade de expressão em 
Cuba encontraram eco sobretudo em meios conservadores (em França, por exemplo, as suas 
cartas só foram publicadas no conservador Le Figaro). Mas porquê desautorizar a argumentação 
por causa disso? Não haverá uma margem de consenso nas expectativas de liberdade, venham 
elas de onde vierem? O problema que a leitura de Arenas levanta é, afinal, perturbadoramente 
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simples: põe em causa a legitimidade da atitude de alguma esquerda que insiste em aceitar o 
preço da falta de liberdade a favor de um módico de igualitarismo social e económico – ainda 
por cima não comprovado. 
 
Por fim, Arenas introduz uma questão que deveria fazer avançar o pensamento crítico da 
esquerda para lá de uma suposta dicotomia ou contradição entre liberdade e igualitarismo. 
Trata-se da questão da liberdade sexual. O retrato traçado pelo escritor cubano mostra-nos um 
regime obcecado em perseguir os “desvios” sexuais, numa curiosa (mas tenebrosa) mistura de 
puritanismo conservador e machismo homofóbico. Basta ler as passagens sobre a vida na prisão 
(onde Arenas esteve) para perceber a tragédia da existência de alas inteiras dedicadas ao 
“alojamento” de centenas de pessoas presas pelo crime de homossexualidade. 
 
Isto é fundamental para a renovação da esquerda: as condições de liberdade para a construção 
de projectos de identidade e vida “alternativos” não podem, jamais, ser consideradas empecilhos 
à construção de uma sociedade mais justa do ponto de vista social e económico. Para 
imaginarmos um mundo melhor – e, sobretudo, para começarmos a construí-lo já hoje, através 
de reformas e de experiências de vida inovadoras – não precisamos de nenhuma Cuba para coisa 
nenhuma. A não ser como exemplo dos erros a não cometer de novo. 
 
 
Desde a América 
(“Portugal Diário”, 2001) 
 
Escrevo dos Estados Unidos, país que “frequento” desde os dezasseis anos de idade. Tenho 
testemunhado – ainda que de forma descontínua – o que se vai mantendo e o que vai mudando 
nos valores mais centrais ao modo de ser americano. Apesar das mudanças, estes continuam a 
alimentar-se de duas forças complementares: a ética protestante e o puritanismo. 
 
A ética protestante tende a realçar o valor do trabalho, da realização pessoal, da 
responsabilização individual e do valor social daquilo que cada um é e faz. Um dos efeitos 
colaterais desse espírito é que a criação e a acumulação de riqueza não são consideradas causas 
de vergonha, mas sim de orgulho; assim como o espírito competitivo não é considerado um 
distúrbio da personalidade, mas sim um sinal de carácter. Para que estes valores não estimulem 
uma “corrida de ratos”, existe a crença de que o sucesso pessoal constitui um bem para a 
sociedade; assim como é promovida a prática de formas mais ou menos directas de voluntariado 
e dádiva.  
 
O puritanismo é como que a cara metade da ética protestante. Pode dizer-se que serve de 
mecanismo de controlo dos impulsos agressivos. Domestica a selva da competição. O que o 
indivíduo faz para vencer na vida não é visto como busca do prazer ou da satisfação de apetites 
primários, mas sim como a realização da obra de Deus na Terra. Assim, toda a gente deve 
comportar-se segundo modelos de moralidade e decência, enquanto dá largas à prossecução dos 
interesses pessoais no campo económico. Ou, cinicamente: destruir a empresa do adversário na 
sexta-feira e dar esmola na igreja no domingo. 
 
Desde a segunda metade dos anos setenta tenho vindo a assistir a algumas transformações 
interessantes nestas duas forças motrizes. Sobre a ética protestante pouco há a dizer: ela tem 
vindo a radicalizar-se no elogio da lei da selva, ou naquilo que os mais doutos gostam de 
chamar o neo-liberalismo. O dólar sobrepôs-se a Deus ou, brincando com Max Weber, o 
espírito do capitalismo esqueceu-se da ética protestante. Terá isto acontecido porque os 
mecanismos de controlo do puritanismo falharam – como pareciam prenunciar os 
acontecimentos políticos e culturais dos anos sessenta? 
 
Em certa medida, sim. Mais expostos ao mundo, envolvidos em guerras, transformados em 
Império, “invadidos” por imigrantes, os Estados Unidos não conseguiram assegurar as 
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condições para continuar o projecto de fazer uma utopia social protestante e puritana do Novo 
Mundo. No entanto, a diversificação e a complexificação da sociedade americana não ficaram 
imunes à regulação puritana. Tal como a ética protestante era um pau de dois bicos (ou o 
indivíduo empreendedor mas controlado, ou o “salve-se quem puder”), o puritanismo desdobra-
se em duas tendências opostas: uma que reprime, outra que incentiva. A primeira continua bem 
patente hoje nas restrições aos mais diversos comportamentos; a segunda tem vindo a crescer 
sob a forma genericamente designada como “correcção política”. 
 
No primeiro caso, não faltam exemplos: é sempre surpreendente para os europeus saberem que 
nalgumas grandes cidades americanas existem horas, dias e locais (por exemplo, perto de 
igrejas) em que não se pode comprar álcool; que as discotecas fecham às duas da manhã; que as 
leis anti-sodomia persistem em muitos Estados; que o anti-tabagismo assume proporções de 
paranóia. No segundo caso, tornam-se quase irritantes as preocupações com o vocabulário e os 
comportamentos quando estão em causa grupos minoritários. Em suma, o controlo puritano 
deslocou-se da esfera da organização da família, da coisa económica e da distribuição da 
riqueza para duas outras esferas. Uma é a dos comportamentos que podem alterar o estado de 
consciência ou dar prazer (beber, comer, fumar, dançar, fazer amor). A outra é a da definição de 
identidades sociais baseadas num só critério (e normalmente um dos que estão na origem da 
exclusão dessas identidades): a etnicidade e a raça, o género e a sexualidade. 
 
Faça agora o leitor uma comparação com Portugal, onde nem a ética protestante nem o 
puritanismo estão na base dos nossos valores, mas onde estes penetram, depois de secularizados 
na América. Três perguntas se impõem, então: criaremos um híbrido, em que os nossos laços e 
dependências familiares se articularão com o individualismo e a ética do trabalho? Em que o 
nosso controlo dos comportamentos através da vergonha se articulará com a legislação estatal 
sobre os mesmos? Em que a nossa tradição política, mais classista, se articulará com identidades 
segmentares e interesses especiais? Se conseguirmos fazê-lo, estaremos a escolher o melhor de 
dois mundos e a deitar fora o pior. 
 
 
Notícias da Frente 
(Portugal Diário, 2001) 
 
Três assuntos chamaram-me a atenção nos jornais portugueses das últimas semanas: as recentes 
posições da Igreja Católica Romana (doravante ICR), as especulações em torno da existência de 
um “lobby gay” e o vazio de conteúdos que rodeou a preparação do congresso do PS. 
Aparentemente diferentes, os três assuntos configuram, afinal, uma “guerra cultural” ou das 
mentalidades. Esta guerra ocupa grande parte do espaço outrora dedicado às “guerras sociais”, 
aquelas que se travavam em torno dos modelos económico e social de sociedade. Vamos por 
partes. 
 
Como vários cronistas disseram, o documento da ICR é um cuidado trabalho de retórica 
camuflando uma ideologia que se situa nos antípodas das tendências actuais da nossa vida em 
sociedade. Até aqui, tudo bem: qualquer um tem o direito de defender o “status quo” ou, melhor 
dizendo, o regresso ao passado. O problema começa quando se justifica essa ideologia com uma 
interpretação falseada da realidade. Afirmam os dirigentes da ICR (uma vez desmontada a sua 
retórica, como o fez Eduardo Prado Coelho) que Portugal e Catolicismo se confundem; e que, 
não sendo nem católicas nem portuguesas as recentes alterações legislativas (e de 
comportamentos) na nossa sociedade, elas só podem ser o resultado da importação de ideias 
estrangeiras. Assim, mudanças na atitude perante as drogas, a família ou a sexualidade são 
vistas como resultado da infiltração do Mal vindo de fora. Acontece, todavia, que não existe 
uma tradição especificamente portuguesa nestas áreas da vida. Assim como acontece que vai 
uma grande distância entre alguém se declarar católico e sê-lo a cem por cento e segundo os 
cânones da ICR. Em Portugal, o processo de laicização e secularização acontece em larga 
medida dentro do referencial do catolicismo: a pessoa declara-se católica mas não pratica; vai à 
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missa mas pratica a contracepção. E por aí fora. Por fim, o catolicismo não é necessariamente 
um receituário de salazarices: basta pensar na teologia da libertação na América do Sul ou no 
facto de, mesmo entre nós, serem católicas algumas das mentes mais tolerantes e liberais. 
 
É claro que um dos assuntos que mais assustou os dirigentes da ICR foi a extensão da lei das 
uniões de facto aos casais do mesmo sexo. Mas a crescente visibilidade dos gays na sociedade 
portuguesa suscita curiosidade, “voyeurismo” e medo noutros sectores. O Diário de Notícias 
dedicou ao assunto várias edições, o que é de saudar. Todavia, a determinado momento levantou 
a famosa (ou infame) questão da existência de um “lobby gay”. Trata-se de um típico medo do 
Outro escondido, em substância não muito diferente das teorias da conspiração que viam nos 
banqueiros e nos artistas judeus os responsáveis pela “decadência” das sociedades europeias nos 
séculos XIX e XX. A homossexualidade é, antes do mais, uma inclinação erótica. A vivência 
quer do prazer, quer da repressão, acaba por criar uma espécie de “cultura gay”. E esta “cultura” 
serve de fermento para uma intervenção política a favor de direitos e liberdades. No entanto, 
nada disto sinifica que os gays se unam entre si no sentido de conquistarem a condução da 
“polis”. Por definição, só fazem isso os grupos que se reproduzem, por um lado, ou aqueles 
baseados nalguma forma de acumulação de capital, por outro. Não é o caso dos gays. Ao 
prestar-se tanta atenção a um não-assunto como este de um “lobby gay”, não se pesquisa sobre 
os “lobbies” que – consta – se constituem nas alianças obscuras entre construção civil, futebóis, 
autarquias e branqueamento de dinheiro de duvidosa origem. 
 
Se a ICR se escandaliza com as mudanças comportamentais dos portugueses e o aval que o 
governo socialista parece dar-lhes; e se alguns meios de comunicação social especulam em 
torno de supostas maçonarias homoeróticas, o partido do governo avança para um congresso 
tendo como única possível polémica a retoma da questão do aborto por parte de alguns sectores. 
Como grande partido do Centro (à semelhança do PSD), o PS replica, no seu interior, as 
convulsões e hesitações da sociedade portuguesa: a tensão entre catolicismo conservador e o 
laicismo liberal; a tensão entre a nostalgia de formas familiares e sexuais tradicionais e as novas. 
O partido do governo parece investir toda a sua energia nestes debates. Porquê? Infelizmente 
não porque as considere importantes, mas porque assim ficam intocados dois assuntos-chave: a 
perpetuação de formas de distribuição de poder e benesses pela clientela socialista; a 
inexistência de um projecto de sociedade para Portugal protagonizado pelo PS. Como muitos 
outros portugueses, gostaria que o PS me explicasse esta coisa muito simples: se optou pelo 
neo-liberalismo desbragado ou se tem algum projecto de Estado-providência, na boa tradição 
social-democrata; se optou por alguma solução intermédia (e, nesse caso, qual?) ou se anda a 
gerir o dia-a-dia sem ideia do que nos espera amanhã; se pega nas “questões fracturantes” 
porque acha serem elas uma parte inalienável de um projecto de sociedade com menos 
desigualdades e mais diversidade, ou se usa a retórica da diversidade para escamotear o 
abandono do projecto socialista da igualdade. 
 
Igreja Católica Romana, meios de comunicação e partido do governo envolvem-se nas “guerras 
culturais” da diversidade. Contra-atacando, criando fantasmas ou correndo atrás da sociedade 
civil, as principais instituições da nossa sociedade confrontam-se com as suas próprias 
limitações: na capacidade de compreender o que se passa na sociedade; na capacidade de impor 
regras; e na capacidade de construir projectos. 
 
 
O bordel da TV 
(“Portugal Diário”, 2001) 
 
Para os internautas que eventualmente estejam no estrangeiro, o que se passou foi mais ou 
menos isto: os pais de uma jovem concorrente de “O Bar da TV” (programa da SIC que imita o 
“Big Brother”) terão ficado escandalizados com a participação da filha numa cena de nus e terão 
solicitado à produção uma conversa em privado com a jovem, de modo a convencê-la a desistir. 
A produção teria acedido, mas acabaria transmitindo em directo a conversa familiar. 
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Rapidamente, várias vozes (incluindo as principais páginas do “Público”) protestaram em coro: 
“violação da privacidade!” Este é um primeiro nível de leitura. 
 
O segundo diz respeito aos juízos de valor que logo surgiram sobre aquela família: oriunda de 
Borba, no Alentejo, tratar-se-ia de uma família de comerciantes conservadores e católicos. 
Segundo eles, a filha seria uma boa rapariga que nunca faria cenas daquelas e a produção teria 
garantido que o programa era para todas as idades e apropriado para emissão à hora do jantar. 
Mais: os pais estariam envergonhados, sendo que a mãe nem coragem teria para ir ao 
supermercado, tal seria a crítica social em Borba. A filha teria chorado à custa de toda a 
situação, querendo permanecer no programa para demonstrar ser uma pessoa íntegra. O segundo 
nível é fundamental para se entender este caso. Porque facilmente se poderia ridicularizar um 
casal de joalheiros da província preocupado com a reputação de uma filha habituada ao percurso 
escola-igreja-casa. Facilmente se poderia gozar com quem teme a “perdição” na grande cidade, 
ou os perigos da busca da fama fácil. 
 
Acontece que, a meu ver, tratou-se de facto de uma violação da privacidade. E que o direito a 
não ter a sua privacidade violada se aplica – como deveria ser óbvio – a toda a gente. Até a 
quem – se quiséssemos subscrever o segundo nível de leitura – partilhe de visões da moralidade 
que possam ser consideradas hipócritas, intolerantes, castradoras ou simplesmente 
conservadoras. 
 
Muitas pessoas – as mais “liberais” – comentariam estes factos dizendo que quem anda à chuva 
se molha, isto é, que quem vai a estes programas sabe no que se mete. Não é totalmente 
verdade. Programas deste tipo assemelham-se a outros produtos que circulam no mercado: eles 
são feitos para dar lucro, mesmo que supram necessidades (neste caso, prémios pecuniários e 
fama). Mas tal como existe protecção do consumidor, e tal como o Estado intervém no mercado 
para evitar uma selva economicamente contraproducente, também estes programas deveriam ser 
controlados. Não se trata de censura por uma razão muito simples: estes programas não cabem 
na categoria da livre expressão de ideias. Cabem numa categoria semelhante aos cigarros, que 
têm avisos sobre os perigos para a saúde, ou das batatas fritas, que listam calorias, aditivos e 
conservantes. Em suma, os concorrentes deste programas não estão necessariamente a dar o seu 
consentimento informado. 
 
Outros diriam – os mais “sociológicos” – que a divisão entre o público e o privado está a 
desaparecer. Têm razão, só que a afirmação aplica-se a um determinado domínio e não a outros. 
O domínio a que se aplica é este: hoje em dia já não se aceita que haja instituições (como a 
família) ou relações sociais (como as afectivas e sexuais) que funcionem totalmente fora do 
escrutínio público e político, porque são entendidas como políticas elas mesmas, isto é, 
marcadas por relações de poder (e, logo, pela possibilidade de se transformarem em mais 
igualitárias). Para dar um exemplo muito simples: é por isso que a violência doméstica passou a 
ser um crime público, denunciável por qualquer um, e não algo do foro privado. 
 
Mas a permeabilidade cada vez maior entre os campos do público e do privado nada tem a ver 
com a invasão da privacidade. A privacidade diz respeito à intimidade de cada um, tal como ela 
é definida (de múltiplas formas) por cada um. Desde que aquilo a que se reporta não viole os 
princípios do mútuo consentimento informado entre pessoas capazes e autónomas. Outro 
exemplo, então: é isto que marca a diferença entre a violência doméstica, por um lado, e as 
práticas sado-masoquistas mutuamente consentidas e desejadas por um casal de adultos, por 
outro. 
 
No caso que nos interessa até poderíamos resumir tudo a uma questão bem simples: a quebra da 
palavra, quando a produção do concurso televisivo promete uma conversa privada e, na volta, 
emite a mesma em directo. Mas sabemos que não se trata só disso. Trata-se, isso sim, de uma 
nova (i)moralidade, em que o fenómeno televisivo e espectacular se impõe sobre quaisquer 
outros princípios: eu mostro o que os voyeurs querem ver; e aquilo ou quem eu mostro não se 
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pode queixar, porque lhe estou a dar notoriedade; e o facto de eu lhe dar fama (boa ou má) 
reverte a meu favor sob a forma de lucro. 
 
Não basta dizer que se pode desligar a TV. Não basta dizer que quem se mete nisto sabe o que o 
espera. Não basta dizer que, em nome das liberdades, a produção televisiva é livre de colocar no 
mercado os produtos que quiser. Essa demagogia só pode ser contrariada de duas formas: 
através da elaboração de códigos de conduta dos profissionais da TV, na base do 
reconhecimento de um poder excessivamente grande que este meio tem na sociedade actual; e 
através de uma educação para os media, ensinando os jovens a verem TV, a descodificarem a 
sua linguagem, a compreenderem os mecanismos dos seus efeitos sociais. A lição número um 
poderia, então, versar o seguinte tema: o problema não é mostrar nus, mas sim manipular 
emoções e fazer dessa manipulação o próprio conteúdo da emissão. 
 
 
A guerra por outros meios 
(“Portugal Diário”, 2001) 
 
Clausewitz disse que a guerra é a continuação da política por outros meios. Hoje em dia dá 
vontade de dizer que a política é a continuação da guerra por outros meios. Esta inversão dos 
termos aplica-se, sem dúvida, ao contexto Euro-Americano ou Ocidental. Instituições como a 
União Europeia servem, justamente, para garantir o crescimento económico num contexto em 
que já não é viável que ele seja garantido pela expansão territorial, pela industrialização ou pela 
economia da reconstrução que guerra e pós-guerra permitiam. Hoje, os lucros da indústria 
militar são garantidos pela promoção de guerras fora de portas. Armas e tropas, europeias e 
americanas, “emigram” para a periferia, ao mesmo tempo que as populações da periferia 
imigram para a Europa e para a América. A suprema ironia seria se estes trabalhadores 
encontrassem emprego nas fábricas de armamento do Ocidente.... 
 
Por estranho que possa parecer, tudo isto vem a propósito da estreia de um filme – “Pearl 
Harbor”. Escrevo este texto a partir dos Estados Unidos, onde este filme foi recentemente 
lançado com o mesmo furor de um novo produto no mercado. Que digo eu? É um novo produto 
no mercado, ou não fosse a indústria cinematográfica da mesma ordem de grandeza da indústria 
do armamento. Insisto na analogia: quando se vende uma pasta de dentes ou um refrigerante, a 
sua publicidade tem que apelar a noções de bem-estar ou sucesso individual. Quando se vende 
armamento (quer quando se tem que tomar a decisão política nos órgãos competentes ou se 
torna necessário convencer a opinião pública) tem que se apelar a noções de patriotismo e 
orgulho colectivo. Para consegui-lo é necessário recorrer à ideologia. 
 
Filmes do tipo de “Pearl Harbor” pertencem a uma categoria muito especial: eles são 
publicitados e promovidos através de estratégias ideológicas que focam o patriotismo e o 
espírito guerreiro. Mas eles são, também, o principal veículo de promoção dessa mesma 
ideologia. Isto acontece, sem dúvida, porque a indústria cinematográfica conseguiu um feito 
nunca antes alcançado: produzir mercadorias que são também pacotes ideológicos. Já não é 
necessária uma representação para falar de uma coisa, ou uma coisa que materialize uma 
representação. No caso do cinema-indústria, coisa e representação são uma só. 
 
De facto, aprende-se muito mais sobre os códigos de valores vigentes vendo filmes e televisão, 
do que lendo manuais escolares ou indo à catequese. A experiência de vida dos ocidentais – as 
suas memórias, sentimentos e até códigos de conduta – são aprendidos e revividos numa zona 
nebulosa onde não se sabe onde acaba a “realidade” e começa a “ficção” (neste caso a 
representação audio-visual). Não vejo, de forma moralista, nenhum mal intrínseco nisto. Mas a 
categoria dos filmes patrióticos merece – e, a meu ver, deve – ser submetida a uma crítica 
atenta. Porquê? Porque é lá que se faz muita da política de hoje. Quando o espectador médio 
americano vai ver “Pearl Harbor”, sabe que não vai ver um filme “artístico”. Vai preparado para 
aceitar o que lhe é transmitido: produto e consumidor ajustam-se na perfeição e o resultado é a 
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reprodução da ideologia. Esta hipótese é curiosamente confirmada pelo facto de o filme ter sido 
remontado para exibição na Alemanha e no Japão, de modo a não ferir a susceptibilidade 
patriótica dos respectivos públicos. 
 
“Pearl Harbor” tem estado a ser promovido sob a tónica da nostalgia. Os cartazes promocionais 
imitam o estilo gráfico dos anos quarenta, com o seu ar de banda desenhada, o seu optimismo 
heróico e vagamente infantil. A máquina promocional vende o filme (mesmo antes da estreia), 
prevendo o nível de sucesso de bilheteira e, assim, promovendo nos consumidores o desejo de 
participarem desse sucesso. Um jornal de grande circulação transformava em notícia de 
primeira página uma suposta “vaga de nostalgia” pelo período da Segunda Guerra Mundial – 
criando, assim, o próprio “facto” que a “notícia” reporta. Nas televisões, não é difícil encontrar 
documentários sobre Pearl Harbor (o acontecimento histórico, não o filme). E, não tarda nada, 
chegará o “merchandising”. 
 
Ora, tudo isto acontece numa conjuntura “a dois tempos”, um curto e um longo. Nos últimos 
meses assistimos ao triunfo de George Bush e da direita americana; ao recrudescimento de uma 
política militar agressiva, com a ressurreição da “guerra das estrelas” de Reagan; e à 
necessidade de os Estados Unidos garantirem o seu papel de centro do Império, num momento 
em que a própria globalização poderia ter como efeito perverso a erosão da centralidade 
americana. Por outro lado, nas últimas décadas, temos assistido à tentativa, por parte dos 
sectores conservadores, de reconstrução do orgulho ingénuo e viril que terá, em tempos, 
caracterizado a nação americana. Pearl Harbor é o tema certo para o momento certo. A Segunda 
Guerra Mundial, com a derrota do nazismo, foi o último triunfo militar – mas, sobretudo, moral 
– dos Estados Unidos. Fortaleceu e legitimou o patriotismo americano, criou a noção do 
“guardião do mundo” e “confirmou” o método da masculinidade musculada e militarista como o 
mais adequado. 
 
Ninguém quer saber muito sobre opiniões alternativas, como a provocação de Gore Vidal no seu 
livro “Império”, quando sugere que os Estados Unidos provocaram o incidente de Pearl Harbor 
para terem, face à opinião pública interna, uma justificação para entrarem na guerra do Pacífico 
e assim garantirem uma nova fase de expansão imperial. Na era de Bush o que interessa é omitir 
a participação americana nos teatros de guerra balcânicos (tudo o que sejam as confusões 
intestinas dos europeus assusta os americanos, e com razão); interessa esquecer o cinismo 
calculado da guerra do Iraque e as consequências clínicas que teve entre os soldados; interessa, 
sobretudo, superar o grande trauma do Vietname. 
 
Quase todas as mitologias que sustentam as narrativas da História de um país – promovendo a 
coesão e o orgulho nacionais – têm um fundo nostálgico. Remetem sempre para qualquer coisa 
de glorioso no passado que apenas espera ser recuperado se as pessoas souberem aderir aos 
valores “certos”, normalmente os de “antigamente”. Para os EUA, nação um pouco menos velha 
que outras, a Segunda Guerra Mundial cumpre lindamente essa função. Assim como o cinema-
indústria cumpre a função outrora atribuída à escola ou às celebrações públicas. Se a política é a 
continuação da guerra por outros meios, um desses meios é o cinema-indústria. 
 
 
A crise dos 40 
(“Portugal Diário”, 2001) 
 
Já toda a gente sabe, mas aqui vai: em chinês, o mesmo ideograma que simboliza “crise”, 
simboliza “oportunidade”. 
 
Os leitores que não gostam de crónicas escritas num tom pessoal podem de imediato sair desta 
página. Antes de o fazerem, porém, deixem-me tentar seduzi-los com o seguinte argumento: o 
uso de um tom pessoal não releva necessariamente da vaidade ou da obsessão consigo próprio; 
gosto de pensar que a experiência pessoal ajuda a dar substância à análise do social e a criar 
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zonas de comunicação com os outros. Tudo isto para dizer que esta crónica é sobre um assunto 
que é, ao mesmo tempo, uma representação social e algo que todos vivemos no plano 
subjectivo. Não, não se trata de sexo. Trata-se da “outra” coisa: a idade. Mais exactamente, esse 
marco existencial que se convencionou localizar nos 40 anos desde que a esperança média de 
vida aumentou no Ocidente. 
 
Quando tinha cerca de vinte anos, olhava para as décadas seguintes com espanto e expectativa. 
“Trintão” era a expressão que eu e os meus amigos usávamos para nos referirmos à geração 
acima da nossa, marcada pelos valores dos anos sessenta, que achávamos caducos e ingénuos. 
“Quarentão”, por sua vez, referia um estado tão distante da nossa experiência, que o 
conotávamos com vidas aborrecidas de classe média e barrigas de cerveja. Mas não há como 
passar pelas coisas para lhes tomar o sabor. A década dos meus trinta anos revelou-se 
entusiasmente e saborosa. Desde logo – e essa sensação já vinha desde os “vintes” – foi posta 
uma pedra definitiva sobre as angústias e medos da adolescência e da primeira juventude: amor, 
sexo, trabalho, dia-a-dia, relações familiares, escolha de amigos, tudo isso se foi encaixando 
serenamente, ao ponto de não sentir qualquer saudade da “juventude” (ainda hoje não empatizo 
muito com quem manifesta esse sentimento). O sucesso profissional e o gosto pela profissão, os 
prazeres de uma relação de “união de facto”, a assunção de valores e posicionamentos, tudo 
contribuiu para o bem-estar da maturidade. 
 
Eis senão quando chegam os 40. De início, o número não significou coisa nenhuma. Mas 
qualquer coisa fazia o seu trabalho terrorista dentro da cabeça. Essa coisa eram as 
representações sociais sobre a idade e os tipos de personalidade, comportamentos e 
transformações físicas que ela é suposta implicar. O fantasma do “quarentão” espreitava em 
todas as esquinas. O sociólogo Anthony Giddens fala da “reflexividade social” que marcaria os 
nossos tempos: muito do que nós fazemos depende das expectativas geradas pelos estudos sobre 
o nosso comportamento. Por exemplo, se as estatísticas indicam altas taxas de divórcio pelos 
quarenta anos, então muitas pessoas “esperam” o divórcio aos 40 e, de certo modo, “planeiam-
no” para essa idade. Pelo menos, se ele acontece, têm o apoio explicativo das estatísticas e 
comprazem-se por se encontrarem dentro da média. 
 
Muitos de nós deixamo-nos arrastar por essas expectativas. O divórcio tem como principal 
efeito gerar uma sensação de “fim da inocência” e um cinismo cauteloso em relação a 
envolvimentos futuros; assim como, em algumas pessoas, gera uma desesperada (e a meu ver 
patética) tentativa de regresso a uma suposta leveza da juventude. Espera-se, também aos 40, 
ver surgir uma crise de vocação, com dúvidas lancinantes sobre o valor do trabalho produzido e 
a satisfação da profissão. Outra expectativa negativa relaciona-se com o envelhecimento: 
prescrutam-se com ansiedade os sinais de decadência física, as doenças, as “performances” 
menos boas. Mas para cada salto de década nas nossas vidas, a nossa cultura oferece-nos um 
plano de compensações. Pelos 40, é tido como “normal” que as pessoas tenham tido filhos. 
Embora eu ache que demasiadas pessoas, infelizmente, têm filhos “por defeito”, é comum 
achar-se que aqueles ajudam a projectar-nos no futuro e a compensar a ansiedade perante a 
nossa mortalidade. Para mais, isto acontece “normalmente” quando nos confrontamos com a 
mortalidade da geração dos nossos pais. 
 
Regressando à experiência pessoal (e aceito cromos para a troca): a consciência da mortalidade 
dos pais, o fim de uma relação sentimental de longa data, um azar na saúde com consequências 
debilitantes e a sensação de que a actividade profissional precisa de ser repensada e 
reformulada, foram os factores que marcaram a minha tomada de consciência dos 40. Todavia, 
senti (sentimos muitos de nós) qualquer coisa de desagradável nesta “confirmação” das ideias 
de senso-comum sobre as idades. Categorias como “juventude” e “terceira idade”, por exemplo, 
são recentíssimas na História, já para não falar das próprias noções do tempo e da sua contagem. 
No fundo, ter 40 anos, ou qualquer outra idade, não significa, em si mesmo, nada. É claro que o 
envelhecimento biológico e a acumulação de vivências ao longo da vida são factos 
insofismáveis. Mas a definição dos estádios biológicos e dos sentidos a eles atribuídos é uma 
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questão de categorização. As categorias mudam com os tempos e, em cada tempo, os indivíduos 
ou as aceitam, ou as criticam. Para quê aceitar, sem mais, o guião que nos é dado? Porque não 
olhar para as coisas de outra maneira? Foi então que percebi que esta coisa dos 40 poderia ser 
um segundo “coming of age”. 
 
Esta expressão americana refere o processo de tomada de consciência da tensão entre identidade 
pessoal e identidade social. Se aos 40 se experimentou já tudo aquilo que o primeiro “coming of 
age” havia prenunciado, o melhor é fazer um balanço e começar tudo de novo. A grande 
diferença entre o primeiro e o segundo “coming of age” é que no primeiro o futuro parece 
infinito, no segundo limitado. O primeiro permite fazer asneiras, o segundo obriga à cautela. No 
segundo “coming of age” podem contrapor-se elementos de oportunidade aos elementos da 
crise. A consciência acrescida da mortalidade pode, afinal, ajudar a gozar melhor a vida; o 
cinismo gerado pelos desaires amorosos pode ser substituído pela esperança quando nos 
abrimos a uma nova paixão; as alterações na saúde podem ensinar a viver com menos stress; e o 
trabalho realizado pode ser reavaliado criticamente e reiniciado com calma. 
 
É claro que nada disto é fácil. No fundo, no fundo, gostaríamos todos de ter entre 20 e 30 anos. 
De preferência para sempre. Mas isso seria aceitar com demasiada facilidade as categorias 
etárias que nos são impostas. Seria dar demasiada importância à ideia de crise e desperdiçar a 
oportunidade de inventar a própria vida, para lá dos guiões que nos são propostos. 
 
 
De portas abertas 
(“Portugal Diário”, 2001) 
 
No regresso das férias, confrontar-nos-emos com dois dilemas políticos. O primeiro dirá 
respeito à incógnita em torno da convocação de eleições antecipadas. O segundo dirá respeito às 
eleições autárquicas. Os dois estão mais ligados do que parece. Tudo indica que o Presidente da 
República não se sentirá à vontade para convocar eleições. Desde logo, porque é provável que o 
orçamento venha a ser aprovado, consolidando-se assim a política do “queijo limiano”. E 
porque o PSD não está ainda preparado para exigir o fim do reinado socialista. Daí que as 
eleições autárquicas fiquem contaminadas pelos fantasmas do fim de regime PS e pelas 
incógnitas sobre o que virá a seguir. Nada de novo nisto, poderia dizer-se: as eleições 
autárquicas têm sido autênticas sondagens intercalares sobre a política nacional, sobretudo no 
caso de Lisboa que, como capital macrocéfala, marca a agenda política do país. 
 
Para os lisboetas que se colocam à esquerda, as eleições autárquicas vão ser um tormento. Por 
um lado, porque na capital a experiência única de aliança PS-PC se foi desgastando ao longo do 
governo de João Soares, despoletando o fantasma de uma eventual conquista da CML pelo PSD 
e por Santana Lopes. Por outro, porque a candidatura de Miguel Portas pode parecer 
divisionista, para além de estar irremediavelmente marcada pelo efeito de espelho com a do 
irmão Paulo Portas. 
 
A experiência de aliança PS-PC gerou, sem dúvida, uma dinâmica nova na cidade, retirando-a 
do marasmo provinciano legado por Abecassis e pelos anteriores governos. Apoiei o governo de 
Jorge Sampaio e reconheço os progressos que a capital registou nalguns sectores. Acontece, 
todavia, que as características de esquerda da câmara se diluíram de forma assustadora: ela não 
soube travar a desertificação da cidade, não soube resolver o problema do trânsito, não soube 
implementar políticas de contenção da pobreza e da marginalidade, não soube gerar uma 
dinâmica de multiculturalismo e cosmopolitismo que fosse mais longe do que a retórica. O 
resultado continua a ser uma cidade difícil para viver. O charme decadente de Lisboa poderá 
seduzir os turistas mas torna-se insuportável para os lisboetas, crescendo o número de carros ao 
mesmo tempo que os prédios se degradam, as ruas se sujam e esburacam e se instala o 
desenvolvimento imobiliário de padrão terceiro-mundista. Não é isso a esquerda, que se quer 
igualitária e redistributiva, ecologista e cosmopolita, democrática e próxima dos cidadãos. 
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Os lisboetas esperam que os programas das candidaturas tragam surpresas. Sobretudo deverão 
esperar que a actual gestão camarária faça um balanço do seu trabalho e identifique claramente 
aquilo em que falhou. Reconheçamos, todavia, que a CML é um polvo burocrático e 
administrativo, difícil de mudar a não ser através de uma reforma administrativa. Uma reforma 
que simultaneamente estabeleça uma autarquia acima do concelho (uma área metropolitana de 
facto) e reorganize, abaixo dele, as freguesias (em menor número, com territórios redefinidos e 
com mais poderes). Infelizmente, nada disto se decide nas autárquicas, mas sim na Assembleia 
da República. 
 
Creio que é justamente o descontentamento com a gestão de João Soares – e talvez mais ainda 
esta sensação de que é difícil mudar a vida numa cidade cujos problemas não dependem só dela 
– que leva muita gente de esquerda a temer uma vitória de Santana Lopes e a gratificar-se com 
uma atitude de unidade de esquerda em torno da aliança PS-PC. Mas não haverá outra maneira 
de ver as coisas? Nas eleições lisboetas não se elege apenas um presidente de Câmara. Elegem-
se também representantes à assembleia municipal e, indirectamente, vereadores. Nas eleições 
lisboetas não se elege simplesmente o autarca local, que se conhece das ruas e dos cafés: dão-se 
sinais para a política nacional. Nas eleições lisboetas não se referendam simplesmente algumas 
obras: escolhem-se visões da cidade que são também visões da “polis”. Daí a importância de ler 
e analisar os programas das candidaturas. Para aquelas pessoas – como eu, e muitas mais haverá 
em Lisboa – que têm visto no BE uma esperança de renovação da esquerda, a candidatura de 
Miguel Portas encarna o que de melhor havia no projecto inicial da aliança de esquerda no 
tempo de Jorge Sampaio. 
 
Nada disto, reconheço, afasta por completo o espectro do divisionismo, o receio de a 
candidatura de Miguel Portas contribuir para a vitória da direita. Sobretudo agora que se sabe 
que também Garcia Pereira concorrerá; e que Paulo Portas não parece querer desistir, gerando o 
desagradável efeito novelesco de dois irmãos em combate político. Tenho sempre encarado o 
Bloco de Esquerda, as suas propostas, tomadas de posição e estilo de intervenção como uma 
tentativa de unir as pessoas desiludidas com o novo conservadorismo do PS, o anquilosamento 
do PC e o radicalismo estéril da extrema esquerda. Tenho-o encarado como um movimento 
criador de novas análises e projectos, pressionando a esquerda institucional a renovar-se (e não 
o conseguiu já, com as questões fiscais, da toxicodependência e dos novos direitos cívicos?). 
Por isso gostaria de ver o Bloco exercer a sua influência na autarquia lisboeta. Como gostaria de 
ver o Bloco de Esquerda obter uma boa votação na capital do país, obtendo assim mais 
influência na política nacional. 
 
Mas gostaria também de ver o Bloco e a candidatura de Miguel Portas atentos aos sentimentos 
dos lisboetas de esquerda, atentos ao raciocínio do voto útil. Daqui até Dezembro muita coisa 
poderá mudar e um movimento novo e dinâmico deve estar disponível para a mudança. Para 
obrigar a velha esquerda a abrir as suas portas é necessário que a nova esquerda esteja sempre 
de portas abertas. 
 
 
Esquerda e direita, de Génova a Lisboa 
(“Portugal Diário”, 2001) 
 
Em artigo recente no Público, Pacheco Pereira analisa os acontecimentos de Génova durante a 
cimeira do G8. O assunto central do seu texto é, a propósito da globalização, a suposta 
incapacidade da esquerda em aprender as lições do passado, tanto em termos de ideologia, 
quanto de método e programa. Pacheco Pereira ataca, por um lado, o quixotismo próprio de uma 
certa esquerda que deseja mudar o sistema do dia para a noite; por outro, vê as manifestações 
mais ou menos folclóricas ou mais ou menos violentas como variações de velhas formas de 
actuação política. Este atestado de incapacidade só poderia conduzir a uma conclusão: o que a 
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esquerda faz nos seus ataques à globalização seria inútil, porque baseado numa análise simplista 
da realidade e na repetição dos mesmos gestos. 
 
Confesso que esperava um artigo destes há muito tempo. Como há poucas pessoas com a 
inteligência e a capacidade retórica de Pacheco Pereira, é natural que a espera tenha sido longa. 
Nos últimos tempos temos vindo a assistir a um debate sobre a globalização que divide dois 
campos: o dos que a aceitam como a consequência natural do desenvolvimento do sistema 
capitalista; e o dos que a atacam por verem nela um polvo tentacular fácil de odiar. Quando 
ocorrem as cimeiras, o debate actualiza-se em drama: de um lado os representantes da finança e 
do poder, com os seus fatos e carros blindados; do outro os jovens alternativos, com as suas 
roupas étnicas e a mochila às costas. Na linguagem hoje corrente, “globalização” é um termo 
vazio e aberto, onde se refugiam muitas questões diferentes e consideradas fora de moda. 
 
Uma delas é a velha questão da oposição entre esquerda e direita, que muitos se apressaram a 
considerar encerrada. No plano nacional, por exemplo, dir-se-ia que esse debate havia sido 
enterrado pelo consenso mole criado pelo “pragmatismo” do PSD e do PS enquanto gestores 
nacionais da globalização. A queda do chamado socialismo real – e a nova ordem internacional 
que entretanto se estabeleceu – geraram nos mais conservadores a ilusão de que o tempo das 
contestações sociais e políticas teria acabado. Quanto às esquerdas, estas foram encontrar no 
tema da globalização um pretexto – vago, é certo, e ainda por articular melhor – para renovar a 
energia crítica. A forma como os sectores conservadores reagem a este regresso da esquerda é 
puramente reactiva: dizendo que ela não aprendeu com os erros do passado e que a contestação 
do capitalismo financeiro será tão inútil quanto o foi a contestação do capitalismo industrial; ou 
que os programas de mudança social, a aplicarem-se, terão o mesmo efeito que tiveram as 
experiências socialistas. 
 
Não é por acaso que o alvo principal do ataque de Pacheco Pereira é, no caso português, o Bloco 
de Esquerda. Algumas tomadas de posição ou mesmo a genealogia política de alguns sectores 
que o compõem poderão ser facilmente ridicularizáveis – como seria, aliás, o caso com qualquer 
outro partido. Mas se o Bloco fosse apenas ridículo ou repetisse velhas ideias, porque se 
preocuparia alguém do nível de Pacheco Pereira em atacá-lo nessa base? Suspeito que o que 
aflige os mais conservadores é que haja gente que não aceita que o mundo pós-muro de Berlim 
se transforme no triunfo final de um capitalismo não regulado. É que o Bloco guarda ainda o 
potencial de ser um espaço de questionamento das velhas certezas da esquerda e precisamente 
da sua renovação a partir da crítica sobre os erros do passado. A fase actual de aceleramento e 
intensificação da globalização (quer a neo-liberal e capitalista, quer a dos movimentos que se 
lhe opõem) é particularmente boa para isso. 
 
O pensamento que se vai construindo em movimentos como o Bloco de Esquerda é um 
pensamento ainda frágil, porque feito da análise de uma realidade instável e recente. Mas é um 
pensamento feito na base da aprendizagem das lições do passado. Acontece, simplesmente, que 
essas lições têm duas faces: há os erros e há as provas dadas. São muitos os erros a não repetir: a 
ideia de que a sociedade caminha num determinado sentido (o socialismo, por exemplo); a 
violência revolucionária e a sua inclinação totalitária; o paternalismo ou a arrogância de pensar 
que se sabe o que é bom para os outros; a ilusão de que todo e qualquer movimento de 
contestação é um movimento progressista; ou uma espécie de humanismo difuso que acredita na 
bondade e altruísmo da natureza humana. 
 
Gosto de pensar que a lista das provas dadas é mais estimulante, sobretudo se pensarmos que “a 
esquerda” não pode ser toda ela confundida com o estalinismo, os assassinatos e genocídios, os 
gulags, ou os folclores de revolucionários facilmente transformados em oligarcas durante ou 
depois das respectivas experiências revolucionárias. As provas dadas são a herança histórica 
positiva da esquerda: vão desde o sindicalismo até ao reforço das democracias parlamentares, da 
criação do Estado-providência até ao aprofundamento dos direitos de cidadania, da economia 
política do desenvolvimento e do subdesenvolvimento até à consciência ecologista, da luta 
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contra o racismo até aos direitos das mulheres, do racionalismo humanista e anti-obscurantista 
até ao pacifismo. Resta agora que a esquerda tenha a lucidez, primeiro, de compreender e 
analisar o que é a globalização e, depois, propor como regulá-la e como potenciá-la a favor dos 
mais excluídos. O que não se pode aceitar é que a condenação da violência de alguns grupos 
(condenação que a esquerda deve fazer, mas sem nunca esquecer a gravidade do abuso do poder 
policial – algo que Pacheco Pereira omite) leve a desistir de intervir num mundo cada vez mais 
desregulado e a aceitá-lo como uma espécie de dado da natureza. O desafio principal da 
esquerda é, hoje, compreender como funciona esta nova fase do capitalismo e como conseguir a 
sua transformação, com métodos necessariamente novos. 
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Carta ao Director do “Público” 
(Webpage, 1.07.02) 
 
Serve esta carta para comentar o editorial de José Manuel Fernandes (JMF) na edição de 1 de 
Julho de 2002. Estou certo que ninguém – no movimento LGBT ou no Bloco de Esquerda – 
duvida da primazia dos direitos dos mais fracos, neste caso as crianças. O movimento LGBT 
inclui o direito à adopção e à inseminação artificial das lésbicas numa longa lista de 
reivindicações constante no Manifesto a que a imprensa teve acesso durante a semana do 
Orgulho. O facto de a imprensa ter enfatizado a questão da adopção e da reprodução indicia, 
afinal, que gays e lésbicas constituem um “perigo” para uma certa ordem familiar conservadora 
e restritiva – uma ordem onde se faz de cada criança um homófobo potencial. 
 
Por outro lado, poderia haver – mas não há – uma contradição entre a reivindicação do 
movimento e a postura do Bloco de Esquerda. O BE quer uma nova lei da adopção, que proteja 
os direitos das crianças. Isto significa mudar pressupostos, regras e funcionamento dos serviços 
de adopção incluindo, necessariamente, a escolha de pais e mães em função de capacidades 
humanas e não do seu sexo, género ou orientação sexual. Significa isto que tanto pessoas 
homossexuais como heterossexuais poderão ser consideradas inadequadas para o exercício da 
paternidade e da maternidade. 
 
Ao subscrever a ideia de que é desaconselhável a legalização da adopção por casais 
homossexuais (ao mesmo tempo que reconhece que ninguém deve ser discriminado com base 
na orientação sexual), JMF incorre na mais comum das contradições por causa da ressalva 
moral que estabelece em relação aos homossexuais. O indivíduo ou casal homossexual que 
queira adoptar – assim como a lésbica que queira recorrer à inseminação artificial – não está a 
satisfazer nem menos nem mais caprichos pessoais do que o indivíduo ou casal heterossexual. 
E as crianças por eles adoptadas confrontarão os mesmos “problemas” que os filhos de 
divorciados ou de “mães solteiras” confrontaram há algumas décadas. Tudo depende, como é 
evidente, de escolas, media e outras instituições que promovam a tolerância, a cidadania, e o 
gosto pela diversidade e pela individualidade. Nomeadamente, de uma escola que pratique uma 
educação sexual não preconceituosa. Estas são propostas, aliás, bem mais relevantes no 
Manifesto do movimento LGBT e, já agora, nos programas do BE. 
 
O facto de, dois dias depois da Marcha e do Arraial Pride (com o dobro de participantes do ano 
passado), o enfoque mediático ser sobre a adopção e a reprodução, indicia duas coisas: que 
muitos jornalistas vão à procura da confirmação dos fantasmas homofóbicos dominantes na 
nossa sociedade; e que existe neste momento uma clara reacção de “backlash” contra o 
movimento LGBT. É pena que em tempos de influência directa da Opus Dei, da Igreja Católica 
Romana e do cripto-fascismo do PP no Estado, um jornal liberal como o Público ajude – espero 
que irreflectidamente – a fortalecer o fundo heterossexista de um certo projecto de família e de 
educação das nossas crianças. 
 
 
Sem título 
(Webpage, 11.09.01) 
 
M. está no hipermercado. Procura um leitor de DVD que reproduza os discos de todas as 
“regiões”. Parece que uma empresa portuguesa conseguiu esse truque, num acto classificável 
algures entre a pirataria e o desenrascanço. Ainda bem, pensa M.: um golpe criativo no 
proteccionismo e, ao mesmo tempo, um gesto – esse sim, verdadeiro – de globalização. Isto é, 
de “tornar global”, acessível a todos. 
 
O leitor de DVD é uma prenda para o pai de M. O pai tem já uma idade considerável e teve o 
azar de contrair uma doença incurável. Mas isso não o impediu de, após a reforma, aderir à 
internet e até de criar um negócio “online”. O pai consome tecnologias e “gadgets” como se 
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fosse uma criança. Nisso, M. saiu ao pai: “aprender, aprender, sempre”, como dizia o Lenine (o 
tal que também aprendeu que, quando nos erguem uma estátua, o mais provável é que ela venha 
a cair). 
 
M. não consegue, todavia, concentrar-se na compra do aparelho. Pensa, sim, em como o 
aniversário do pai está contaminado. Como a data coincidia com o aniversário de uma tia, esta 
havia sugerido que se juntassem as duas celebrações. Mas advertiu os pais de M: o jantar seria 
“íntimo”, uma “coisa de família”. Descodificada, a frase queria dizer que M. poderia estar 
presente, mas não o homem com quem vive. 
 
M. não vai ao aniversário, é claro. Assim como não iria mesmo que, arrependida, a tia acabasse 
por convidar o casal. Os pais de M., magoados com a história, organizam um almoço para 
comemorar o aniversário do pai. Nisto – gosta M. de pensar – também sai a eles: nunca ceder à 
estupidez alheia, mas arranjar alternativas positivas. Com este pensamento, M. entusiasma-se de 
novo com a compra do DVD. 
 
Com o aparelho mágico debaixo do braço, vai tomar uma bica à saída do hipermercado. O 
telemóvel toca. É o namorado, como indica o ecrã do aparelho. Acabava de saber a notícia dos 
dois aviões despenhados contra o World Trade Center em Nova Iorque. M. pensa tratar-se de 
uma brincadeira. Pergunta-se se não é o primeiro de Abril. Mas, com os lábios ainda na borda 
da chávena, soergue os olhos. À sua frente, uma televisão. Em directo, as Twin Towers lançam 
fumo como duas chaminés da era industrial. 
 
Mas não estamos na era industrial. Estamos na era da tecnologia informática, da sociedade em 
rede. De DVD debaixo do braço, telemóvel colado à orelha, e televisão à frente, M. está a 
partilhar com milhões de desconhecidos, uma informação sobre um acontecimento terrível na 
capital do mundo. De certo modo, na sua capital. Com esses milhões de outros seres, está a criar 
uma comunidade imaginada, mais ainda do que o foram os Estados-Nações quando toda a gente 
começou a aprender a mesma língua, com as mesmas regras ortográficas, em escolas do mesmo 
Estado. 
 
De repente, o episódio da tia perde importância. A ferida de M., do foro íntimo, é substituida 
por uma ferida do foro público. Emociona-se como acontece, por vezes, ao ver um bom filme. 
Mas sabe distinguir realidade de ficção: o meio – a TV – é o mesmo, mas a mensagem é outra. 
Ele sabe – ele confia – que o que aconteceu é a realidade. Mesmo pressentindo a trágica ironia: 
terroristas de um qualquer terceiro mundo, consumidores vorazes de filmes catástrofe de 
Hollywood, tornaram realidade, na América, a ficção nela produzida. 
 
Regressa à pressa para casa. O namorado faz o mesmo. Colam-se à TV. Todos os canais – todo 
o mundo – estão fixado em Nova Iorque. As questões começam a surgir. Será o terrorismo 
justificável com o terrorismo de Estado (em Israel as execuções extra-judiciais são agora 
permitidas)? Será um ataque aos EUA justificável com o imperialismo americano e a iniquidade 
das suas acções? A resposta é um duplo não. Tempos terão havido em que se poderia classificar 
um certo tipo de terrorismo como a “guerra dos pobres”. Esse terrorismo aproximava-se mais de 
uma revolta ou de uma guerra civil. Mas como é isso possível agora, quando os pobres 
poderiam não o ser se os seus governantes distribuíssem as riquezas? E quando o terrorismo não 
é necessariamente a resposta de todos os humilhados (fizeram os jugoslavos terrorismo deste 
tipo depois dos bombardeamentos de Belgrado?) 
 
M. pensa, assustado, na sofisticação deste terrorismo: o dinheiro necessário para um golpe 
destes; o investimento em planeamento; a necessidade de recrutar gente com conhecimentos, 
cultura, supostamente com racionalidade (para fazer explosivos, divisar estratégias, quem sabe 
se pilotar aviões). M. assusta-se também com a vulnerabilidade e a proximidade: quando as 
Twin Towers são atacadas, a globalização atingiu o seu auge – estamos todos perto uns dos 
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outros, demasiado perto uns dos outros, quer graças aos aviões, quer graças à informação, quer, 
agora, “graças” à probabilidade de uma bomba nos explodir debaixo dos pés. 
 
M. sabe que há anos e anos que grande parte do mundo sabe bem o que é estar sob a alçada de 
poderes mais fortes e injustos. De facto, os oprimidos deste mundo já foram “globalizados” há 
muito tempo. Agora, com o horror e a ameaça no centro do Ocidente, completou-se, 
perversamente, o ciclo de globalização: estamos todos juntos, em estado de sítio e debaixo de 
fogo. 
 
M. sabe, ainda, que neste mundo precisamos de resolver as injustiças que fazem dos 
injustiçados os piores dos injustos. É por isso que o terrorista é a mais infra-humana das 
criaturas: é aquele cuja causa de revolta se perde no momento em que a sua arma se torna pior 
do que as que o vitimaram. O terrorista é o tipo que não se importa nada de matar as pessoas 
(como M. e todos os Ms) que são solidárias com a sua revolta inicial. 
 
M. agoniza no sofá, frente à TV. Tudo é sério: acabou a “silly season” na televisão e na política. 
Já não há bons e maus, polícias do mundo e rebeldes gloriosos. Chega um empreiteiro que vem 
fazer um orçamento para umas obras quaisquer. A primeira coisa de que fala é do crime de 
Nova Iorque. Fica, também ele, grudado à TV. O negócio que se danasse. E, ao longo da tarde, 
amigos e familiares telefonam, tão só para desabafar sobre o assunto. Toda a gente está sem 
balizas. Sem guião. Toda a gente está em estado de choque moral. 
 
A única pessoa que não telefonou foi a tia. Nem para desabafar sobre os atentados, nem para se 
desculpar da sua atitude. É bem possível que esteja colada à TV, chocada. Porque é possível a 
revolta contra o terrorismo público ao mesmo tempo que se comete terrorismo privado, “le petit 
terrorisme”. 
 
 
Sem título 
(Webpage, 18.09.01) 
 
Faz hoje uma semana que se deu o atentado contra o World Trade Center e o Pentágono. 
Pessoas anónimas, cronistas e políticos começaram a fazer o inevitável e o necessário: pensar 
sobre o dia seguinte, pensar sobre os dias que estão para vir. Nunca esqueceremos o choque 
provocado pelos acontecimentos; temos mesmo obrigação de não esquecer – será essa a nossa 
solidariedade para com os familiares das vítimas. Mas sabemos que o mundo continua a mexer 
e que se não somos nós a mexer nele, alguém o fará por nós. 
 
Esse processo – essa “mexida” – já começou. E começou, desde logo, como processo mediático 
e de comunicação. Quem tenha acompanhado as emissões da CNN apercebeu-se disso na 
mudança do título das emissões: em 24 horas, este passou de “America under attack” para 
“America’s New War”. Ora, não se pode aceitar este título com ligeireza, como se de uma mera 
descrição se tratasse. Ele não descreve uma realidade. Ele cria uma realidade, com base na 
vontade – política – de criá-la. Convém, por isso, atermo-nos aos factos. E quais são eles? 
 
Facto número um: houve um atentado terrorista de proporções tremendas. Facto número dois: 
não se sabe ainda ao certo quem foram os responsáveis directos pelo atentado. Facto número 
três: sabe-se que o governo dos Estados Unidos declarou que lhe foi declarada guerra, 
pretendendo agir em conformidade. Facto número quatro: sabe-se que foi accionado o artigo 5º 
do Tratado do Atlântico Norte mas que, ao mesmo tempo, os países europeus estão hesitantes 
quanto ao tipo de retaliação. 
 
Estes são os factos. Perante eles, como poderemos pensar? Isto é, que causas lhes subjazem? O 
que é que situações análogas no passado permitem inferir? Que padrões de comportamento 
poderão ser repetidos? E quais as alternativas que estão em campo? Desde logo, só podemos 
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começar a pensar se assumirmos que estamos confrontados com uma questão política e não com 
uma questão puramente criminal. Isto parece evidente, mas não é assim que as coisas estão a ser 
apresentadas. Trata-se de uma questão política por uma série de razões: 
 
a) Existem causas remotas para a actual situação: este atentado pertence a uma “ordem 
terrorista” estabelecida há já algum tempo e na qual há dois tipos de actores – por um lado, as 
organizações clandestinas (sedeadas sobretudo em países de maioria árabe e/ou islâmica), por 
outro certos Estados (a saber, os EUA, Israel e os que albergam grupos terroristas, entre outros). 
 
b) A “ordem terrorista” relaciona-se, paradoxalmente (porque a URSS não era fruta que se 
cheirasse...), com o fim do equilíbrio “de terror” (a ameaça de guerra generalizada, de guerra 
nuclear, etc.) anterior à queda do Muro de Berlim. Sem União Soviética, os Estados Unidos 
passaram a ser a única potência, confrontada agora não com Estados apoiados pela URSS, mas 
com grupos espontâneos e auto-geridos. 
 
c) Ela relaciona-se ainda com o facto de o problema israelo-palestiniano não ter sido resolvido e 
com o recrudescimento do fundamentalismo islâmico como alternativa desesperada, de “fé”, 
após o falhanço dos projectos políticos utópicos e supostamente libertadores (socialistas, 
nacionalistas, pan-árabes etc.) nos países do Médio Oriente. 
 
d) Relaciona-se também, com a desordem perversa da economia do petróleo: os Estados Unidos 
(e, cobardemente, a Europa) precisam de controlar as reservas e produção petrolíferas dos países 
árabe-islâmicos; as oligarquias destes países enriquecem com o negócio mas não criam 
alternativas de progresso para os seus povos; e em certos casos é este mesmo negócio que serve 
para financiar formas encobertas de resistência e/ou violência, entre as quais o terrorismo. 
 
e) Num âmbito mais geral, o modelo neo-liberal de globalização impediu e impede duas formas 
de globalização alternativa e democrática: a globalização da riqueza, por assim dizer (ou seja, a 
distribuição); e a globalização do poder democrático, ou seja, formas institucionais de gestão da 
coisa global, que não uma ONU moribunda, dependente do dinheiro que (não) vem dos EUA, 
com direitos de veto que vêm da Guerra Fria e sem capacidade de controlar quer a natureza 
ditatorial dos regimes de muitos dos seus membros, quer a violência de Estado de outros. 
 
Neste quadro, a semana que passou não pode mais ser vista com a simplicidade – ou mesmo o 
simplismo – que todos desejaríamos: o choque, a revolta, o horror, a vontade de justiça célere, o 
impulso no sentido de definir de uma vez por todas quem tem e quem não tem razão. 
Infelizmente, não pode ser assim, porque o dia seguinte confronta-nos com realidades que 
podem vir a ser tão cruéis como a do atentado ou reprodutoras das causas políticas remotas e 
profundas acima enunciadas. Para uma realidade política devem encontrar-se soluções políticas 
(a violência é a política no seu grau zero, o da ausência de negociação e da sua pré-condição, a 
democracia). 
 
Aquilo a que assistimos esta semana foi a uma demonstração de incapacidade, por parte dos 
responsáveis mundiais, em compreenderem o que se passa no mundo. A criação de um estado 
de guerra virtual, por parte dos políticos e dos media americanos, é talvez mais um exemplo de 
auto-fechamento, de um nacionalismo com laivos de religiosidade de povo eleito. A potência 
imperial de hoje é uma potência “paroquial”, cujo isolacionismo é alimentado pela ignorância 
da complexa realidade do mundo. A estratégia proposta via CNN é estranhamente velha, não 
indicando uma nova visão sobre um mundo (tragicamente) novo: é o recurso à declaração de 
guerra, com a analogia com Pearl Harbor, a emissão de “war bonds” e a chamada dos 
reservistas; é o accionar do Tratado do Atlântico Norte, esse papel que deveria ter caducado 
com a Guerra Fria e ao qual a Europa obedece cobardemente porque prefere ser defendida pelos 
Americanos ao mesmo tempo que os despreza; é a ideia de que, tal como na Guerra do Golfo, é 
possível resolver estes problemas com ataques cirúrgicos, sem baixas militares americanas e, 
supostamente, sem baixas civis no “inimigo”; é o desprezo absoluto pela ONU ou pela 
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possibilidade de aplicação (mesmo que, reconheçamos, necessitadas de actualização e inovação) 
das leis e tribunais internacionais. 
 
Corremos sérios riscos de que aconteça simplesmente (e, repito, tragicamente) o seguinte: 
a) Ataques americanos, muito bem televisionados, a países árabes e/ou islâmicos, com morte de 
civis e perpetuação da miséria e rancor entre os atacados; 
b) Continuação da política de Sharon face à Palestina, com mais mortes e massacres e o 
adiamento “ad infinitum” da criação de dois Estados (um palestiniano e um israelita) com 
Jerusalém sob administração internacional; 
c) Continuação de ataques terroristas, com proliferação e sofisticação de meios e escala, 
reproduzindo-se gerações de pessoas prontas para o pior e o mais bárbaro; 
d) Recrudescimento do fundamentalismo islâmico e diminuição das hipóteses de surgimento de 
um Islão moderno e humanista (e, como atitude reactiva, recrudescimento do fundamentalismo 
judaico em Israel e cristão nos EUA); 
e) Diminuição das liberdades civis nos EUA, nas viagens e comunicações internacionais e, por 
arrastamento, nos países Europeus (num processo que vários comentadores na CNN apelidam 
de “equilíbrio entre segurança e liberdade”); 
f) Aumento do desprezo pelas poucas instâncias internacionais que restam (ONU, Tribunal de 
Haia, etc.) e seu desaproveitamento; 
g) Continuação do “modus operandi” americano de “por cada presidente fraco, uma guerra 
fortificante”, e isto justamente quando, nas últimas eleições, os EUA se viram confrontados com 
a falibilidade do seu sistema político, perdendo assim a oportunidade de o renovar; 
h) Adiamento “ad infinitum” de alternativas económicas e ecológicas ao império do petróleo; 
i) Desprezo total, em nome da urgência bélica, pela tomada de medidas que corrijam os efeitos 
perversos da globalização neo-liberal, nos planos económico, social e de democratização da 
vida no planeta. 
 
Em suma, o cenário pessimista que, desde o dia 12, se vem desenrolando, aponta no sentido de 
“mais do mesmo”: hegemonia americana e violência de Estado sem mecanismos de controlo, 
agravamento de injustiças no mundo não ocidental, e proliferação de formas incontroláveis de 
política-barbárie, como o terrorismo. 
 
Por fim, nós que vivemos aqui nos duplos confins do Império (do americano e do europeu), que 
podemos fazer? Aparte a participação em acções de solidariedade e nas redes internacionais 
pela invenção de uma nova ordem global e de uma globalização alternativa, temos questões 
concretas a resolver: disponibilizamos ou não a base das Lajes e apoios logísticos? Continuamos 
ou não a participar na NATO nos termos em que actualmente participamos (ou de todo)? 
Alinhamos ou não nas posições de eventual apoio europeu à estratégia americana? 
Aproveitamos ou não a oportunidade para, no campo diplomático e das relações internacionais 
em que tenhamos autonomia, nos construirmos como país de referência para uma solução 
alternativa dos problemas acima referidos? 
 
Também aqui me inclino para o pessimismo: provavelmente continuaremos em águas de 
bacalhau (metáfora que nos é particularmente apropriada), enquanto consumimos o grande filme 
que os estúdios de Hollywood-on-Pentagon nos irão oferecer: com mortos reais, quer em Nova 
Iorque, quer nos desertos que se estendem da Palestina-Israel ao Afeganistão. 
 
Oxalá esteja errado. Para o bem de todos nós e em memória das vítimas de Nova Iorque. 
 
 
Sem título 
(Webpage, 21.09.01) 
 
Nestes dias de paz (ou guerra) podre, entre o ataque aos Estados Unidos e a retaliação, tem sido 
possível confirmar que uma coisa foi o referido ataque e outra será, sem dúvida, a reacção dos 
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Estados Unidos. Quando os críticos da hegemonia americana e da globalização neo-liberal 
apelam a soluções políticas para os problemas de injustiça a montante, não estão a justificar o 
ataque. De uma vez por todas: as motivações dos terroristas não são aceitáveis e estes actos não 
são a revolta dos oprimidos. 
 
Mas muitos comentaristas recusam aceitar esta distinção. Pegue-se no “Público” de 21 de 
Setembro, por exemplo: José Manuel Fernandes, Nuno Pacheco, ou Teresa de Sousa (como, já 
antes, Pacheco Pereira) insistem em não querer ver isto. Para eles, no fundo, toda e qualquer 
tentativa de pensar o mundo, os erros do sistema ou os desequilíbrios de poder, redunda numa 
forma encoberta de justificação do atentado. 
 
É preciso dizer que este tipo de “argumento” é demagógico, recusa o diálogo e o pensamento e é 
baseado num preconceito em relação ao pensamento de esquerda em geral: porque generaliza, 
metendo no mesmo saco os débeis mentais que se regozijam com o atentado, e as pessoas de 
espírito crítico; e porque parece baseado numa pulsão de negar os extremismos que esses 
comentadores terão defendido na sua juventude. 
 
De modo a conseguirem fazer valer o seu “argumento”, eles recorrem a estratégias desonestas 
do ponto de vista intelectual. A primeira é atribuir sempre uma intenção oculta a tudo o que os 
adversários digam: não importa o que se escreva, alguém que ponha em causa a retaliação estará 
sempre do lado dos terroristas. A segunda é a atribuição de fraqueza moral aos críticos da 
hegemonia americana: são sempre apresentados como pessoas que, no fundo, desejam a 
passividade e não têm a coragem de assumir os custos de uma intervenção militar. A terceira é a 
utilização abusiva de termos polémicos como “civilização”, sem nenhuma consideração do 
carácter ideológico deste tipo de expressão: já desde os Romanos que a “civilização” é o termo 
usado pelos conquistadores para branquearem os processos de barbárie que os conduziram ao 
poder. As considerações sobre as sociedades não ocidentais são generalizadoras e revelam uma 
enorme ignorância sobre as forças democráticas, laicas e humanistas que existem também 
nesses países. 
 
O uso indiscriminado dos chavões de um pró-americanismo liberal conduz estes comentaristas a 
uma contradição curiosa: é que, em nome da “democracia” e da “civilização”, só pensam no 
ataque armado, sem qualquer problema em admitir a espiral de violência que isso possa gerar; e 
não pensam politicamente sobre como (re)construir um mundo árabe e/ou islâmico que 
subscreva valores universais de democracia e direitos humanos. 
 
Não tenho a menor dúvida que os terroristas devem ser impiedosamente perseguidos, presos e 
julgados. Ou que a comunidade internacional reforce os mecanismos ao seu dispôr para 
ostracizar e punir os regimes que albergam os terroristas. O que já é inadmissível é que não 
surja um lampejo de consideração da importância política decisiva de não ter políticas ambíguas 
com ditadores e fundamentalistas, de apoiar as forças democráticas nesses países e de garantir 
condições de vida dignas para as populações dessas paragens. 
 
O simplismo do “raciocínio” que vê o atentado como acto isolado e fundador, e a retaliação 
como sua única consequência lógica, é não só estúpido como perigoso. O mais triste é que se 
apresenta com uma retórica soberba de superioridade moral. Eles confundem a experiência 
promissora da Revolução Americana de há dois séculos com o complexo militar-industrial-
financeiro de hoje. Nisso não se distinguem dos comunistas que confundiam as promessas do 
Marxismo com a realidade dramática do Estalinismo. Não percebem, por fim, que a “solução” é 
parte do problema, e que as dúvidas quanto à reacção americana são dúvidas quanto a isso 
mesmo, e não dúvidas quanto à inadmissibilidade do atentado. 
 
Tal como acusam os outros, também estes comentaristas ficarão calmamente nas redacções 
assistindo aos desenvolvimentos. A sua revolta (que é também a minha e a nossa) com a morte 
dos inocentes nos Estados Unidos ficará apaziguada com a violência que se seguirá. Outros, 
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como eu, ficaremos duplamente revoltados e preocupados. Continuaremos a tentar desconstruir 
a pouca informação que nos chega; continuaremos a ter espírito crítico; continuaremos a 
denunciar a violência terrorista e a de Estado. Eles, os redactores na nova ordem neo-liberal, não 
farão nada. Nem pelo menos alistarem-se nas forças expedicionárias. 
 
 
Sem título 
(Webpage, 6.10.01 a) 
 
Parece que Samuel Huntington se apressou a desmentir que a nova “ordem” internacional pós-
11 de Setembro fosse a comprovação da sua tese sobre o “choque de civilizações”. Honra lhe 
seja feita, pois assim, pelo menos, retira alguma força a quem deseja ver na situação actual a 
batalha final entre Ocidente e Oriente ou Cristandade e Islão. Mais ou menos em simultâneo, 
Francis Fukuyama apressa-se a dizer que a História não recomeçou. Ela continua “acabada”, 
como aquando do surgimento da sua tese sobre o “fim da História”. 
 
A ideia central de Huntington é de que, mais do que todas as disputas entre modelos de 
sociedade e economia, o mundo se divide em várias civilizações, assentes em preceitos éticos, 
religiosos e culturais incompatíveis entre si. O choque entre eles é inevitável e é não só provável 
como desejável que o modelo judaico-cristão ocidental, sobre o qual supostamente assentam o 
liberalismo e a democracia, triunfará. A ideia central de Fukuyama é de que a modernidade, 
entendida como o triunfo simultaneamente do capitalismo e da democracia liberal, triunfou à 
escala planetária e com esse triunfo acabou a História, isto é, a dialéctica dos conflitos entre 
projectos e modelos diferentes. 
 
Ambas as teorias foram rapidamente popularizadas e apropriadas. Por quem? Pelos que 
necessitavam urgentemente de apoio “teórico” para explicar um movimento de globalização 
neo-liberal quer no plano económico quer no político. Curioso é que se juntou a fome à vontade 
de comer: Huntington e Fukuyama praticam o que se pode designar como ciência política pop, 
isto é, destinada a vender muito. Para vender muito, tem que ser simples – ou mesmo simplista 
– e corresponder a ideias de senso comum que os próprios consumidores da teoria já 
partilhavam mas que não haviam conseguido formular de forma sistemática. 
 
Teorias deste tipo são necessariamente ideológicas. Peguemos apenas em dois exemplos: o uso 
de “civilização” e de “modernidade”. Para o universo Huntingtoniano, civilização é um 
precipitado de crenças e valores cristalizados ao longo de séculos e que têm por base doutrinas 
religiosas que permitem certas coisas e impedem outras de acontecer. Trata-se de uma 
simplificação da tese de Max Weber sobre as relações entre o protestantismo e o capitalismo. O 
problema está em que este tipo de simplificação impede a análise do mundo na sua 
complexidade: a modernidade e, sobretudo, o aceleramento da globalização, criaram situações 
de mistura e de proliferação de níveis de identidade que não cabem já debaixo de chapéus de 
chuva como “civilização”. Onde encaixar um muçulmano que dá aulas de física numa 
universidade inglesa? Ou uma mulher católica que acha que a igreja não deve proibir a 
contracepção? Ou um negro americano que em vez de usufruir da “ética protestante” e do 
“espírito do capitalismo” tem n vezes mais probabilidades de ir parar à cadeia do que o seu 
concidadão branco? 
 
E isto para não falar do uso indevido da expressão “civilização”. Se Huntington tem o cuidado 
de fazer dele um termo neutro, os leitores confundem-no sistematicamente com um juízo de 
valor, em que civilização é necessariamente a sua, sendo barbárie tudo o resto. O erro 
fundamental de Huntington, popularizado entre os seus apropriadores, está na forma de entender 
“cultura” no seu sentido antropológico. Para eles as culturas, que confundem com sociedades, 
são vistas como realidades estanques, com correspondência entre território, população e partilha 
de valores. O que, em última instância, conduz à intradutibilidade das culturas. Este pensamento 
está na base de dois erros de interpretação, de polaridade oposta, mas ambos conducentes a 
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catástrofes políticas: por um lado, a ideia de que há uma hierarquia qualitativa de culturas; por 
outro, o relativismo desbragado, que diz serem todas as culturas igualmente válidas. 
 
Nem a ideia de que os recentes acontecimentos demonstram que há culturas melhores que 
outras, nem a que defende que devemos “respeitar” até ao limite a diferença, são válidas. 
Nenhuma sociedade portadora de uma cultura ou civilização está isenta de crimes cometidos em 
nome da sua superioridade (pensemos igualmente no Holocausto e no atentado de 11 de 
Setembro); nenhuma sociedade (e muito menos uma cultura) tem agência, mas sim grupos e 
indivíduos dentro dela; o que preguiçosamente chamamos cultura ou civilização é algo definido 
por quem está no poder num determinado lugar e tempo, caso contrário não seria possível 
aceitar a diferença que vai entre um muçulmano humanista e um talibã (ou entre um democrata 
e um neo-nazi). Por outro lado, o relativismo extremo é desmentido pelo facto de, no seio de um 
qualquer grupo humano, haver sempre contestação: a excisão do clítoris em certas zonas de 
África, por exemplo, é fortemente contestada por muitas mulheres, o que não significa que 
queiram deixar de se definir como parte da sua “cultura” de origem. 
 
Não é, pois, no plano de uma discussão simplista de “cultura” ou “civilização” que o debate 
deve ser feito, mas sim no plano da política. O que interessa defender é a democracia política 
como valor universal, ao qual aspiram pessoas de todos os quadrantes, denominações e línguas. 
A democracia política não só pode como deve coexistir com a diversidade cultural. É como a 
electricidade: alguém (que não perca nada com ela) recusa tê-la? E, no entanto, tanto a 
democracia como a electricidade foram inventadas no Ocidente, dir-me-ia um opositor. Com 
certeza que sim: só que a História do Ocidente não foi feita no Ocidente ou a partir de nada. Foi 
feita no contacto com o resto do mundo, em encontros e conflitos, e acabou sendo o precipitado 
positivo desse processo, acessível a Ocidentais e a todos os outros. Foi um precipitado positivo 
do Ocidente e da Modernidade, assim como os houve negativos: Fukuyama, por exemplo, 
esquece que o Holocausto é também o resultado da aplicação, no limite, dos postulados do 
racionalismo científico e da ideia de que se pode fazer uma engenharia social – duas 
características centrais da Modernidade, tal como o são a noção de Civilização, a noção de 
Raças, de Ocidente versus Oriente, etc.. 
 
Quem apropria e populariza essa espécie de pensamento débil, simplista, generalizador e pop 
produzido nalguns campus americanos está a reproduzir perigosamente argumentos de tipo 
fundamentalista, que remetem sempre a origem dos problemas – e, portanto, da sua solução – 
para fora da política (para fora do negócio dos interesses divergentes na busca do bem comum). 
Que os remetam para o divino ou para o cultural é a mesma coisa: estão a remetê-los para o 
campo do determinismo, da essência, daquilo que os humanos não podem modificar. 
 
 
Sem título 
(Webpage, 6.10.01 b) 
 
Há dias em que só apetece dizer mal e contrariar as ideias feitas e os consensos. Isso acontece-
me frequentemente em relação a Lisboa. E agora que se aproximam as eleições autárquicas, 
gostaria que houvesse um candidato que viesse ao encontro dos meus piores instintos e que 
dissesse: “Sim, reconheço, Lisboa é uma cidade horrível, um buraco nojento nos limites do 
mundo civilizado e a única solução é implodi-la sem misericórdia”. E por aí fora (num filme, o 
discurso raivoso da personagem má é sempre mais apetitoso que o da personagem boa). 
 
Os candidatos não podem fazer isso. Limitam-se a “identificar problemas”, a “responsabilizar os 
poderes pela má gestão”. Começam sempre os seus discursos e papéis com frases poéticas sobre 
as belezas da cidade, sobre a sua mística, sobre o seu carácter invejavelmente único. Este 
discurso serve para criar identificação: o potencial eleitor também acha que vive num local 
espantosamente belo e agradável e gosta de sentir-se privilegiado por isso. 
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Qual o lisboeta que não diz viver numa cidade linda? Mesmo que depois se queixe do seu 
“actual estado de degradação” e das “asneiras que foram feitas”? O mesmo discurso de 
mistificação é prosseguido pelos escritores e cineastas – normalmente estrangeiros – que se 
apaixonam por Lisboa. Eles servem de guias para milhares de turistas que acabam por ter essa 
mesma ideia idílica de Lisboa, pois já vinham preparados para senti-la (o turismo é uma forma 
de consumo como qualquer outra). A propaganda oficial, seja num folheto, seja num clip vídeo 
num avião da TAP antes de aterrar em Lisboa, segue a mesma linha. E os lisboetas anfitriões 
idem idem, aspas aspas. 
 
O resultado desta fantasia colectiva é uma espécie de reflexo condicionado. Mostra-se e visita-
se uma zona restrita da cidade, basicamente os bairros históricos. Perpetuam-se invocações, 
lugares e textos míticos como os descobrimentos, o Tejo, e Fernando Pessoa. E elogia-se o 
clima. Pouco importa que a verdadeira Lisboa seja feita de ruas hediondas ladeadas de prédios 
construídos por patos bravos, sem passeios ou com os ditos ocupados por carros, tudo isto 
decorado com taipais, lamaçais, buracos e uma paisagem urbana a recordar Beirute depois de 
bombardeada. Pouco importa que, mesmo nos “maravilhosos” bairros históricos – espécie de 
Disneylândia da idade média, alimentada a pobreza e mantida para pacificação dos modernos 
quando regressam ao conforto do primeiro mundo – os prédios estejam a desfazer-se com uma 
espécie de lepra ou que as pessoas que os habitam sejam miseráveis, doentes e deprimidas. 
Pouco importa que, durante a contemplação idílica do Tejo, esteja a chover torrencialmente, que 
tenha demorado uma hora para percorrer meio quilómetro no meio de um trânsito digno de 
Calcutá ou que, ao regressar a casa, se trema de frio e humidade na ausência de aquecimento 
apenas porque gerações de antepassados nos endoutrinaram que vivemos numa espécie de 
trópico. E, para cúmulo da tortura chinesa, essas casas são vendidas a preço de ouro. 
 
Pois bem, hoje estou tão irritado que digo sem peias nem complexos: Lisboa é uma cidade feia, 
suja, miserável, velha e não antiga, com gente mesquinha, feia, mal vestida e malcriada, com 
ruas, trânsito, prédios e enquadramento paisagístico de bradar aos céus, aliás o único sítio 
decente para bradar – salvo quando está a chover como se estivéssemos no degredo numa 
colónia africana há dois séculos atrás. 
 
A água sobe e o lamaçal encharca os pés. Passa uma dessas camionetas – meu deus, quantas 
camionetas tem esta parvónia! – que projecta a lama para as calças; uma motoreta barulhenta 
fura os tímpanos; foge-se para um café, mas é um sítio gelado onde insistem em manter as 
portas abertas e para além do lixo que peja o chão, a luz de néon sobre as mesas de plástico 
branco provoca uma depressão profunda. Algumas velhas arrastam-se queixando-se de doenças. 
O empregado é malcriado. Há uma televisão ligada – que digo, duas! – gritando em competição 
com as motorizadas lá fora. Lá, onde alguém cospe no chão, perante o olhar vagamente 
escandalizado de um homem que deixa o seu cão largar uma bosta no passeio. 
 
Mas toda a gente – presidente da câmara, candidatos das oposições, turistas, escritores e 
cineastas estrangeiros e, para cúmulo, os habitantes – acha que vive num idílio de História, 
Cultura, preservação, cosmopolitismo, hospitalidade, clima ameno, conforto e “joie de vivre”. 
Eu acho que vivo na periferia do Império, lá onde a Europa acaba e a África começa, no 
terceiro-mundo do primeiro. E suspeito que anda toda a gente feita num “complot” para manter 
esta porcaria como está. Se calhar ainda vão promover a coisa a património da humanidade, 
“urbanizações” e tudo, subúrbios e tudo, lixo e tudo, carros e tudo. Enclausurado neste horror, 
corro o risco de ficar patrimonializado e, um dia, dar por mim a dizer, como um “zombie” 
endoutrinado, que vivo na cidade mais linda do mundo. Tirem-me daqui! 
 
 
Sem título 
(Webpage, 6.10.01 c) 
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Preguiça dominical. Você folheia o suplemento de um jornal “de referência”. Traz uma peça 
sobre os problemas da educação sexual e afectiva dos adolescentes. Trata-se de um problema 
com que todos os pais se confrontam: o que dizer e como; o que deixar fazer ou não; como 
precaver situações indesejadas. Tudo: desde donde vêm os bebés até que fazer contra a sida, 
desde a gravidez adolescente até como estimular relações afectivas sólidas. Mas como se dizia 
no Astérix em relação à Gália ocupada, “Tudo? Não...”. Não estava lá tudo, ou seja, não havia 
uma só referência à homossexualidade. Significa isto que, para o jornal de referência – que, por 
sua vez, é lido sobretudo pela classe média e alta, o que normalmente indiciaria um nível 
intelectual superior – das duas uma: ou a homossexualidade é um “problema” tão grave que não 
dá para falar dele naquele contexto, ou então é um fenómeno tão despiciendo, tão raro, tão 
insólito, tão pouco representativo, que nem vale a pena falar dele. É claro que há uma terceira 
possibilidade: nem ter ocorrido ao autor da peça que tal coisa exista ou que se manifeste entre 
jovens. Ora, você suspeita, pelo que viveu, viu e continua a ver, que a questão da orientação 
sexual é uma questão fundamental – estruturante, mesmo – do desenvolvimento da 
personalidade, da descoberta do corpo, da construção dos afectos. E sabe que muito do 
sofrimento que por aí vai, sobretudo entre jovens, se prende não com o problema da 
homossexualidade, mas com o problema da homofobia. O pânico de muitos jovens é que se 
descubra, que se diga mal, que sejam perseguidos. E o silêncio, a ideia de que “isso” não existe, 
de que não vale a pena levantar a questão ou de que só acontece aos outros, leva a esta espécie 
de ditadura do não dito. Assim se reproduz o heterossexismo. 
 
Mas o jornal de referência, diz você, é suposto ser para pessoas esclarecidas. Lêem-no em casa 
ou no café e os miúdos nem lhe tocam. O pior é que os miúdos têm outros sítios onde obter 
informação (in-formação?). Eles vão à escola e nessa escola, de um país onde o aborto é ilegal e 
a educação sexual inexistente, existe agora um programa ministerial de apoio a acções 
formativas sobre sexualidade por parte de ONGs e outras associações. Está explícito na lei – 
com base na Constituição – que estas acções de formação não podem ter conteúdos político-
partidários ou confessionais, entre outros que atentariam contra a liberdade de escolha, a 
democracia e a laicidade do Estado e da escola. Acontece porém que uma certa associação (a 
Fundação Família e Sociedade) foi subsidiada para propagandear uma “visão cristã do sexo”, 
para desviar os jovens da masturbação, para demonstrar como a contracepção é contrária à 
natureza do acto sexual e para divulgar a linha da Igreja sobre a homossexualidade (que se 
resume nisto: “sejam isso mas não pratiquem”, uma técnica de tortura de que a Inquisição nunca 
se lembrou). 
 
E agora a cereja no bolo. Imagine que é homossexual (ainda não lhe havia proposto isto; espero 
que consiga) e há poucos meses que vive com outro homem: estão apaixonados, a construir uma 
vida em comum, habitam a mesma casa, têm uma conta conjunta no banco, tomam decisões em 
conjunto, e assumem-se como casal perante toda a gente. Um dia vão a um jantar com uma série 
de amigos que já não vêem há algum tempo. Eles já sabem da sua novidade afectiva, mas não a 
comentam. São simpáticos, é certo; não tentaram evitar que o seu namorado estivesse presente 
no jantar, é certo; e comportaram-se polidamente consigo e com ele ao longo da noite. E são boa 
gente, você gosta genuinamente deles. Certo. Mas num dado momento, uma das amigas anuncia 
que se vai casar com um dos amigos presentes. Grande comoção e alegria. No fim do jantar 
alguns dos presentes comentam consigo as novidades. Você ainda pensa que vão comentar a sua 
novidade, mas não, referem-se àquele anúncio de casamento. Um casamento que ainda está por 
acontecer. E geram-se conversas sobre o casamento, o amor, os casais, enfim, o romance do 
romance com que todos vivemos. Toda a gente parece estar fascinada com a velocidade das 
mudanças: ainda ontem jovens despreocupados, hoje pessoas a entrarem na aventura do 
casamento. Quando chega a casa você apercebe-se que, durante toda a noite, não houve um 
único comentário ao facto de você viver com o seu namorado; que todas as conversas se 
referiam aos percursos afectivos dos outros, mas não ao seu; que nunca, num só momento, 
alguém referiu o facto de que você e o seu namorado eram, para todos os efeitos, as únicas 
pessoas casadas naquele grupo. Os primeiros. Você ainda pensa que se trata de vergonha. De 
pudor. De não ter vocabulário para falar de. Compreensivamente, tece umas teorias sobre como 
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os seus amigos são vítimas do heterossexismo. Mas quando, dias depois, resolve contar o 
episódio a outra pessoa, que não havia estado no jantar, a certo momento você diz: “Foi incrível 
como ninguém reconheceu que nós éramos as únicas pessoas de facto casadas ali”. E qual é a 
resposta que obtém do outro lado, veloz, imediata, instintiva, marcando o óbvio?: “Mas vocês 
NÃO são casados”. 
 
Desligado o telefone, você ainda terá que ouvir, num qualquer programa de TV “sobre 
homossexualidade” (aí, sim, já gostam de falar da sua “condição”) o eterno discurso sobre como 
se toleram os homossexuais e não se tem nada contra eles desde que não se exibam e não sejam 
folclóricos, “porque nós também não andamos a apregoar a nossa heterossexualidade”. 
 
Já não há paciência, não acha? 
 
 
Sem título 
(Webpage, 19.10.01) 
 
O último número da “New York Review of Books” publica um artigo intitulado “The Terror”. 
O autor, Philip C. Wilcox Jr. foi oficial do U.S. Foreign Service e Embaixador Especial dos 
EUA para o Contraterrorismo de 1994 a 1997. O que se poderia esperar deste curriculum 
contrasta com o conteúdo do texto. Nele, Wilcox afirma sem hesitações que o ataque militar ao 
Afeganistão releva de uma estratégia errada, porque ineficaz. Para ele, o terrorismo não é 
identificável em termos de bases e armamento e organiza-se em estruturas clandestinas que 
operam sobretudo no próprio Ocidente. A estratégia correcta, para Wilcox, é simples e 
tripartida. Em primeiro lugar, defensiva, aumentando os mecanismos de segurança nos voos, 
por exemplo; em segundo lugar, dever-se-ia melhorar a “inteligência” sobre o terrorismo; por 
último, é necessário avançar para a resolução dos problemas políticos e económicos no mundo 
onde são gerados o fundamentalismo e o terrorismo. Por fim, Bin Laden ou outro qualquer são 
mais facilmente capturáveis através da pressão diplomática, com recurso a intermediários 
políticos, do que através de bombardeamentos ou invasões. 
 
Este é um artigo escrito por um homem que não só tem o curriculum que tem, como, enquanto 
americano, com certeza sentiu os atentados de 11 de Setembro de forma bem mais avassaladora 
que nós, habitantes da periferia. Este artigo torna ridículas as páginas e páginas escritas pelos 
“falcões” portugueses, em que a situação pós 11 de Setembro serve mais de desculpa para um 
ataque generalizado à esquerda do que como escape para a revolta sentida. Mas também ajuda a 
perceber o exagero retórico e algum anquilosamento ideológico e de referências da esquerda, na 
forma como alguns dos seus diabolizam os EUA, na forma como parecem ver na actual situação 
a continuação de situações antigas de simples imperialismo e na forma como parecem querer 
repetir velhas lutas abstractas e utópicas pela paz. 
 
Nos EUA, na Europa, nos países árabes e/ou islâmicos, em Israel ou onde quer que seja, há 
cabeças, vontades e forças para isolar de vez o terrorismo e o fundamentalismo, para combater 
uma ordem unipolar centrada nos EUA, para propor alternativas à globalização neo-liberal e 
para reinventar as instâncias de regulação internacional. Isso será tanto mais possível quanto à 
actual desordem não se apresentar como única alternativa formas de acção e pensamento 
baseadas no velho mundo da guerra fria, como fazem alguns sectores mais radicalóides da 
esquerda. Combater Bush e os talibans não pode significar ficar-se pelo limbo utópico da 
neutralidade pacifista. Deve significar o começo de uma forma de construir alternativas 
baseadas na democracia, na regulação e na igualdade – da economia aos direitos cívicos, da 
gestão local à ordem global. 
 
Aos países onde proliferam talibans foram retiradas as hipóteses de usufruto da democracia – 
pelas intervenções ocidentais, pela criação de subdesenvolvimento e/ou pelos ditadores, elites 
ou fundamentalistas locais (a maior parte das vezes todos coniventes entre si). Em países como 
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os EUA, o excessivo poder perverteu a democracia, reservando-a para consumo interno e 
desprezando-a no plano internacional. Os primeiros têm demasiado do que é mau, os segundos 
demasiado do que é bom. 
 
Agora que nos livrámos do peso da utopia e da fantasia catastrófica da sua suposta realização no 
“socialismo real”, o problema continua a ser a desigualdade global: poderio norte-americano de 
um lado, crescente subdesenvolvimento do outro. Não é certamente com a perpetuação deste 
estado de coisas que alguma vez se vai resolver o problema – incluindo o monstro difuso e 
assustador do terrorismo de base fundamentalista. 
 
 
Sem título 
(Webpage, 5.11.01) 
 
Todas as tardes dá-se o acontecimento fatal: do prédio em frente chega a música – sempre a 
mesma música – com a intensidade sonora de uma discoteca. Mas no prédio em frente não há 
nenhuma discoteca. Na rua não há nenhuma discoteca. Falo de uma rua normal da Lisboa 
antiga, dessas onde se misturam várias classes sociais e estilos de vida, mas onde predomina a 
vida “de rua” e a “cultura popular”. Sai-se para a rua por duas razões fundamentais: porque as 
casa são pequenas, escuras e desconfortáveis; e porque as relações domésticas não primam pela 
concórdia. Os mais velhos procuram nos vizinhos os aliados que não têm em casa ou a 
prestação de favores necessários a prosseguir a vida, quando nem os empregos nem a segurança 
social garantem a satisfação de todas as necessidades. Os mais jovens, por sua vez, procuram os 
grupos de pares com quem possam passar o (muito) tempo que sobra, uma vez rendidos ao 
insucesso escolar ou ao desemprego. Ou, então, usam o volume sonoro como forma de 
afirmação.... 
 
Um dia, você irrita-se de vez. Não consegue trabalhar com o barulho. Não consegue descansar. 
Não consegue sequer ouvir a sua música. E dirige-se à janela da casa de onde vem aquela 
música. Sempre a mesma música. E explica ao rapaz: você tem que ter respeito pelos outros, 
não pode impor a sua música, muito menos com o volume do som tão alto; mesmo não sendo de 
noite, perturba; e a solução passa por baixar o volume um pouco, ou fechar a janela, ou colocar 
a aparelhagem noutra parte da casa. Espantado, você assiste ao rapaz a “passar-se”, gritando de 
modo agressivo e sem permitir o mínimo diálogo. A lista dos argumentos dele inclui: “faço o 
que bem entendo em minha casa”; “vivo nesta rua há mais tempo do que você”; “pode até 
chamar a polícia se quiser, porque eu não vou fazer nada”. 
 
Regressado a casa, e depois de devidamente barricado de modo a obter algo de remotamente 
comparável ao silêncio, você procura explicações psicológicas e sociológicas para aquela 
atitude. Você sabe que o rapaz é filho de uma senhora que já foi mulher-a-dias em sua casa; 
você sabe que ele pertence a uma família pobre; você sabe que o irmão do rapaz é um dos 
icónicos toxicodependentes da rua; e você sabe que o rapaz é negro. Os ingredientes apontam 
todos no sentido de sentimentos de baixa-estima, de inveja e revolta, de reacção a mil e uma 
injustiças sentidas no quotidiano. Não havendo nada a fazer, e com tanta explicação sociológica, 
só lhe resta mesmo começar a pensar em mudar-se para paragens mais burguesas e anónimas. 
 
Eis senão quando acontece algo que lhe destrói o edifício explicativo. Você trabalha numa 
universidade, supostamente rodeado de pessoas letradas e cultas, usufruindo de uma profissão 
interessante. Mas desde há uns tempos para cá, um colega seu dedica-se a persegui-lo, a si e a 
outros, num exercício de psicose legalista: procura nos mais ínfimos pormenores da vida 
académica razões para apresentar queixas, para invocar leis e articulados, para ameaçar 
processos, para impugnar decisões e concursos e, em última instância, para levantar suspeitas e 
destruir reputações. A estratégia é clara: destruir toda e qualquer possibilidade de os outros 
verem o seu mérito reconhecido ou de avançarem na carreira. Neste caso você já não consegue 
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encontrar explicações sociológicas sobre a ausência de poder: o seu colega é homem, é branco, 
tem uma origem social privilegiada, é culto e exerce uma profissão de prestígio. 
 
Alguma coisa, então, terá que unir as atitudes de desrespeito e conflitualidade do rapaz e do 
colega, para lá do pouco poder do primeiro e do muito do segundo. A primeira tentativa de 
explicação é de senso comum: o “mau carácter”. Haverá seres humanos maus, assim como 
haverá seres humanos bons. Uns e outros calham-nos ou não, como os números numa lotaria. A 
segunda tentativa navega nas mesmas águas: a natureza humana assentaria na competição, no 
rancor e na inveja, só que você ainda não tinha reparado. Ora, você tem problemas em aceitar 
este tipo de explicações. Parecem-se demasiado com aquelas outras que dizem que as mulheres 
são mais sensíveis ou que os negros têm uma inclinação natural para a música, ou que os 
Portugueses têm brandos costumes. Uma outra explicação começa a ganhar contornos: aquilo 
que de comum falhou – ou terá falhado – no crescimento tanto do rapaz quanto do colega, terá 
sido a aprendizagem da rectidão e do civismo nas relações com os outros. Trata-se de algo que 
se aprende em casa, nas relações familiares, com os amigos, com a exposição a exemplos e 
contra-exemplos (na literatura, no cinema etc.), e na escola. 
 
Acontece, porém, que a família é uma instituição demasiado errática, imprevisível e 
diversificada, para que se possa contar com ela como escola de boa formação. Em muitos casos, 
os conflitos familiares são de tal ordem que em vez de ajudarem a construir uma boa formação, 
ajudam a impedi-la. Tão pouco os “mass media” podem ser responsabilizados ou usados como 
escola de boa formação, pois a sua lógica não é a do serviço social, mas sim a do lucro. Sobra, 
aparentemente, a escola. Porque esta, sim, é uma instituição pública, de toda a sociedade, onde 
se espera que sejam ensinados os valores de convivência que evitem a explosão – malcriada e 
“de rua”, ou persecutória e “de gabinete” – dos conflitos que necessariamente surgem entre 
quem partilha espaços ou instituições. 
 
Não me lembro de alguma vez ter tido, na escola, algo que se parecesse com Educação Cívica 
ou Ética. E não me parece que tal coisa exista ainda. Há anos que se fala disto, mas pouco ou 
nada é feito. Entretanto, seja entre ricos ou entre pobres, entre letrados ou analfabetos 
funcionais, seja na academia ou na rua do bairro, o “mau-caratismo” (como se diz no Brasil) 
expande-se, tornando a vida em Portugal numa pequena história de horror. 
 
 
Sem título 
(Webpage, 16.11.01) 
 
Duas palavras de origem afegã entraram recentemente no vocabulário português: talibã e burka. 
Não há café popular onde não se oiça os compinchas apelidarem-se mutuamente de talibãs; 
taxistas furiosos lançam o epíteto para condutores incautos; e até os opositores à guerra 
americana contra o Afeganistão são facilmente etiquetados com o palavrão. Já com a palavra 
burka é toda uma outra história: ela aparece sobretudo nos jornais como ícone da opressão das 
mulheres pelo fundamentalismo. E ainda bem. Só que um curioso duplo padrão se estabeleceu, 
sub-repticiamente, em toda esta história: “talibã” foi rapidamente apropriado para designar toda 
e qualquer pessoa violenta ou fanática – ou simplesmente para chatear – ao passo que burka não 
teve nenhuma extensão analógica na sociedade portuguesa. E no entanto... 
 
E no entanto, ali mesmo nos arredores do Porto, num tribunal da Maia, 17 mulheres estão a ser 
julgadas pela prática de aborto. O julgamento decorre depois de todo o escândalo que rodeou o 
referendo do aborto. Um escândalo duplo: garantindo-nos o lugar de país mais retrógrado da UE 
em relação aos direitos das mulheres e acabando de vez com a dignidade do referendo, 
considerando o nível de abstenção então verificado. Os “defensores da vida” então vitoriosos 
(os mesmos, provavelmente, que não se preocupam com as vidas dos afegãos mortos na guerra) 
prometeram mundos e fundos em termos de contrapartidas. Consta até que o PP tem uma 
proposta de lei de bases para a família – um absurdo completo, pois seria primeiro necessário 



 100 

dizer o que é a família (é assim como fazer uma lei de bases sobre a felicidade ou sobre o bom 
gosto). Mas pouco ou nada aconteceu, aparte os esforços de educação sexual feitos por ONGs 
ou grupos de pessoas mais ou menos voluntariosas. Entretanto, como demonstram os 
acontecimentos da Maia, as mulheres continuam a abortar nas condições que se sabe, ao mesmo 
tempo que todos os dias surge nos jornais o famoso anúncio em amarelo vivo que indica o 
contacto da clínica de Badajoz a que as pessoas com mais meios podem recorrer. 
 
Obcecados com talibãs e burkas, os media portugueses – e, infelizmente, quase todos os 
políticos e os próprios portugueses (ah!, e sobretudo as portuguesas) – pouco se importam com 
este julgamento. Preferem continuar, com razão ou sem ela, a secular tradição de diabolizar os 
muçulmanos. Descobriram uma até então desconhecida compaixão com a sorte (ou a falta dela) 
feminina. E anseiam pelo dia em que as afegãs deitarão fora as suas burkas e sentirão algo de 
aproximado à maravilhosa sensação de liberdade e cidadania de que usufruem as ocidentais – 
entre as quais, claro, se encontram as portuguesas. O que não lhes ocorre é que, no século XXI, 
num Estado laico do Ocidente, membro da União Europeia, o facto de várias mulheres serem 
julgadas pelo crime de aborto constitui uma terrível metáfora da burka. 
 
Se fosse mulher, desde logo procuraria organizar grupos de protesto e faria deste caso causa 
para uma cruzada. Uma cruzada de ataque ao terrorismo fundamentalista católico, ao sexismo e 
à manipulação ideológica e demagógica do conceito de vida. Mas iria mais longe: num acto de 
performance criativa, começaria a usar burka. Dos pés à cabeça. Tapando os olhos e tudo. 
Talvez assim, tornadas visivelmente invisíveis, as mulheres e a sua situação se tornassem 
terrivelmente visíveis. 
 
 
Sem título 
(Webpage, 29.11.01) 
 
Ciclicamente, Portugal confronta-se com a sua pequenez e com a falta de verticalidade da sua 
classe política. Desta feita, a visita do Dalai Lama lançou mais um pouco da dita cuja (bem sei: 
solução humorística demasiado fácil...), dias depois das infelicidades da promulgação da LPM e 
de mais um orçamento aprovado com a compra do voto de um cacique local. E, diga-se de 
passagem, em plena crise internacional. 
 
A ausência de recepção oficial ao Dalai Lama – e, sobretudo, os atabalhoados esforços para 
emendar o erro – deve-se a uma coisa muito simples: a subserviência à República Popular da 
China. Nada de novo, no fundo: Macau – que não era tecnicamente uma colónia – foi oferecido 
a quem não garantia a continuidade da democracia mas havia garantido o enriquecimento de 
toda uma classe política e técnica portuguesa nas décadas de 80 e 90. Tudo o resto são desculpas 
fracas: invocar problemas de protocolo por não ser o Dalai Lama um chefe de Estado; ou 
recorrer a argumentos puristas sobre o reconhecimento implícito da soberania Chinesa sobre o 
Tibete, por temos relações diplomáticas com a primeira. 
 
O que mais choca neste caso é que toda a gente sabe que a República Popular da China é uma 
ditadura. Na melhor tradição estalinista, o regime Chinês usa a desculpa do “comunismo” para 
poder exercer a repressão, a censura, a pena de morte e mobilizar quase gratuitamente a sua 
força de trabalho. Simultaneamente, em certas partes do país, cria autênticos casinos de 
capitalismo ultra-liberal. Maior cinismo será difícil de encontrar. Ora, governos como o 
português gostam muitíssimo de se arvorar em paladinos da liberdade e da democracia. Do que 
resta da infeliz experiência do socialismo real, a Coreia do Norte faz as páginas dos jornais 
graças ao carácter trágico-cómico da sua ditadura de opereta. Já Cuba, o outro sobrevivente, é 
alvo dos maiores ataques por parte de quem acha que a democracia triunfou em todo o mundo 
menos ali (sim, porque a democracia está viva e recomenda-se no Sudão e em Angola, na 
Malásia e na China...). De facto, atacar os fracos não custa. Na actual conjuntura, os piedosos 
democratas ocidentais que tanto gostam de apelidar meio mundo de anti-americano e 
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implicitamente pró-Talibã, e que tanto apregoam a necessidade de optar e tomar partido, 
vergam-se perante aquilo que mais deveriam odiar: uma ditadura comunista. É claro que 
Portugal é um país pequeno e sem poder. É claro, também, que nem sempre se pode escapar ao 
pragmatismo diplomático. Mas a pequenez e a falta de poder são justamente as condições que 
permitem o exercício da coerência e da verticalidade. Alguém imagina a Dinamarca ou a 
Noruega a fazerem este triste espectáculo à lusitana? 
 
No meio disto tudo, foi saboroso ver o Dalai Lama sorrindo em todas as direcções. Não é que eu 
nutra simpatia política pela personagem, pois não me agrada a ideia de um Estado Tibetano 
governado teocraticamente. E embora as platitudes do Budismo sejam menos perniciosas que a 
inclinação inquisitorial do Catolicismo, nenhuma delas tem nada que se meter nos assuntos da 
polis. Para tal já basta o absurdo de a Igreja Católica ter um Estado soberano, o Vaticano, com 
voz na cena internacional. O sorriso do Dalai Lama foi, sim, o sorriso de quem se confronta 
com a hipocrisia: os que ontem apelavam à intervenção em Timor estão-se nas tintas para a 
ocupação chinesa do Tibete. O sorriso do Dalai Lama nestes dias em Portugal tinha uma dose de 
ironia irresistível: qualquer tentativa de apaziguamento por parte de um político português 
tornava-se, assim, patética. O ilustre Tibetano parecia dizer: “A mim não me enganas tu (e, “by 
the way”, já arranjaste karma negativo suficiente para reencarnares, uma vez mais, num político 
português)”. 
 
Em Portugal já nem se pode dizer “pobrezinhos mas honrados”. Perante uma ditadura poderosa 
(e que apoia a benemérita coligação internacional contra o terrorismo), arrasta-se a honra pela 
lama (“oops”, outra vez...). É que basta uma borboleta esvoaçar em Pequim para haver 
terramoto em Lisboa. 
 
 
O Voto Útil 
(Webpage, 9.12.01) 
 
Como aderente do Bloco de Esquerda (mais: como membro de um órgão dirigente do mesmo), 
poderá parecer perfeitamente natural que apoie a candidatura de Miguel Portas à Câmara 
Municipal de Lisboa. Acontece, todavia, que o Bloco de Esquerda, embora assumindo a forma 
de partido político de modo a participar na vida política portuguesa, é um movimento. Quer isto 
dizer que não tem nem programa nem disciplina partidários definidos de forma estanque. O 
movimento alberga uma pluralidade de percursos políticos e opiniões. Por isso muitos aderentes 
do Bloco e eleitores dele próximos se questionaram sobre o possível carácter divisionista da 
candidatura à autarquia lisboeta: não votando em João Soares e na aliança PS/PCP, estaríamos a 
dividir a esquerda? Estaríamos a oferecer de bandeja a Câmara à direita? Não deveria o Bloco 
ter negociado a sua entrada na coligação? Duas questões de fundo, portanto, se colocavam: a 
estratégia da identidade própria e das alianças, por um lado; o problema do voto útil, por outro. 
 
A primeira foi de resposta mais fácil: uma candidatura autónoma nas Autárquicas fecha o ciclo 
da estreia eleitoral do Bloco. Nas outras eleições provou-se que havia espaço para afirmação 
autónoma e que esta afirmação fez mais bem do que mal à esquerda: as propostas dos nossos 
programas têm sido sistematicamente incorporadas por outras candidaturas e têm obrigado a um 
trabalho de reflexão por parte dos outros partidos de esquerda. E o esforço de construção de 
programa por parte do Bloco tem conduzido a um melhor conhecimento da realidade do país, 
transformando assim em propostas concretas de reformas a nossa visão crítica sobre o estado 
das coisas. É na questão do voto útil que, por assim dizer, a porca torce o rabo. É natural que um 
eleitor se sinta confundido, e mesmo dividido entre vários níveis de decisão: deverei votar em 
função dos programas? Deverei votar em função de uma divisão genérica entre esquerda e 
direita? Deverei votar pensando no cálculo da distribuição de lugares na Câmara, garantindo ou 
impedindo maiorias absolutas? Deverei votar pensando nas consequências nacionais do voto 
autárquico? É impossível responder taxativamente a qualquer uma destas perguntas. E é 
desonesto pedir a um eleitor que se pronuncie sobre elas com o seu voto. O que está em causa 
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no dia 16 é a administração autárquica de Lisboa e, no caso dos simpatizantes do Bloco, decidir 
qual o papel que se quer para o movimento: autónomo, de “mãos livres”, ou como eterna 
minoria da esquerda que complexadamente cede à chantagem do voto útil? 
 
É que de chantagem se trata. O Bloco tem um programa autárquico muito bom e elaborado em 
consultadoria com especialistas em questões urbanas; O Bloco comprovou já, graças aos 
deputados no Parlamento, que é um movimento responsável e não um grupo marginal; e o 
Bloco deixou bem claro qual é o seu objectivo político concreto: impedir a maioria absoluta na 
Câmara e garantir a eleição de um vereador, de modo a influenciar positivamente as decisões 
camarárias. Só mesmo como cedência a uma chantagem se poderia trocar isto pelo apoio a uma 
vaga coligação de “esquerda”. O objectivo de eleger um vereador é mais atrevido do que possa 
parecer, pois quase admite que tanto faz ganhar a coligação de João Soares como a de Santana 
Lopes. Muita gente acha que não é assim, apresentando vários argumentos: uma Câmara de 
direita tornará Lisboa numa cidade mais injusta e intolerante; os votos desviados para o Bloco 
enfraquecem a candidatura de João Soares e são, por isso, votos traidores; bastaria a 
participação do Bloco na campanha para transmitir ideias boas e chamar a atenção do PS e PCP 
para os erros cometidos, mas isso não deveria ser traduzido em votos. 
 
De facto, não é igual ter uma câmara dirigida por alguém de direita ou por alguém de esquerda. 
Mas o apelo ao voto útil em João Soares é feito na base da dicotomia esquerda-direita e não na 
base da demonstração de que a política da CML tenha sido efectivamente de esquerda. Se o 
tivesse sido, o apelo ao voto útil não seria necessário. A falácia do argumento do voto útil reside 
nisto: não votem em nós pelo que fizemos e somos, votem em nós para evitar que os outros 
cheguem ao poder. É o reconhecimento de que a candidatura do Bloco era necessária, pois se as 
suas propostas e atitudes tivessem feito parte da administração da CML e da actual candidatura 
da coligação, a candidatura do Bloco nem sequer teria espaço político e cultural para surgir. 
Mas o apelo ao voto útil tem outros problemas. Por um lado, está nele implícita a ideia de que 
não vivemos verdadeiramente em democracia. Por outro, que os partidos do centro se 
distinguem claramente em termos de direita e esquerda. Ou, ainda, que existe “Uma Esquerda” 
que é proprietária de votos. Por fim, que os votos não se merecem, apenas se conseguem pela 
escolha do mal menor. 
 
A lógica do voto útil já foi necessária, e mesmo fundamental, nos primeiros anos da democracia 
portuguesa. Os níveis de crispação e conflito na nossa sociedade, a incerteza sobre a solidez das 
instituições e a ausência da almofada europeia, conduziam os eleitores a opções dicotómicas 
perfeitamente compreensíveis. Ora, não é preciso ser muito conservador para reconhecer que, 
apesar de muitos defeitos, tal não é a situação actual da nossa democracia. E não o é – para 
responder ao segundo argumento -, porque PS e PSD se assemelham cada vez mais e pretendem 
partilhar o poder num sistema bipolarizado. Governar ao centro é o seu desígnio, com diferenças 
de retórica e estilo. Esta asserção é muito importante para “pensar à esquerda”, pois a noção de 
esquerda que preside ao apelo ao voto útil não tem pés para andar: o Bloco surgiu justamente 
dessa insatisfação com o Bloco Central e promove a ideia de que há muitas esquerdas. A direita 
é o campo do senso comum e do não questionamento da organização social; a esquerda, sendo o 
campo da crítica e da vontade de transformação, é necessariamente plural. Por isso ninguém (e 
muito menos esse argumento deveria ser usado pela esquerda) é proprietário dos votos dos 
eleitores. Estes votam em quem acham que merece ou nos projectos que acham que devem ser 
promovidos. Já é mais do que tempo, depois da rotação governamental PSD/PS, de votar no que 
se acha melhor. 
 
E no caso de tudo correr mal? Isto é, de o Bloco não eleger um vereador e, mesmo assim, 
Santana Lopes ganhar? Em primeiro lugar, e porque vivemos em democracia, há que dizer que 
isso não será o fim do mundo. Em segundo lugar, que a derrota de Soares só pode ser entendida, 
antes de qualquer outro argumento, como fruto da sua administração e da sua campanha. Em 
terceiro lugar, que o Bloco se apresentou com clareza e não tem nada de que se envergonhar. 
Quem esteve no poder e não fez política de esquerda corre o risco de perder os votos de 
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esquerda por isso mesmo. Em democracia o único voto útil é o que resulta da convicção do 
eleitor, seja qual for o resultado da eleição. Afinal era ou não era essa a convicção – defendida 
pelo que então se começou a chamar “a esquerda” – quando há 200 anos atrás se batalhou pelo 
sufrágio universal? 
 
 
Começar de Novo 
(Webpage, 27.12.01) 
 
Pouco depois das eleições autárquicas. Num café, e a propósito de nada, um homem comenta 
que se Salazar ressuscitasse quereria morrer de novo. A julgar pelo aspecto físico, nunca terá 
vivido nos tempos da ditadura, mas repete a frase feita do descontentamento à portuguesa. Na 
papelaria da esquina comenta-se a política nacional. Uma mulher dizia para outra que já não há 
políticos do gabarito de um Mário Soares, de um Sá Carneiro, de um Freitas do Amaral ou de 
um Álvaro Cunhal. Mais tarde, numa pastelaria de um bairro burguês de Lisboa, a 
incompetência do serviço prestado é justificada pela gerente com “as leis de trabalho 
comunistas neste país”. 
 
Se a frase “pró-salazarista” advém mais de um senso comum irreflectido e já folclórico entre 
nós – e se o anti-comunismo da outra frase é uma parte inalienável do património de uma certa 
forma de pensar à direita – já a saudade dos quatro magníficos tem qualquer coisa de novo: a 
constatação da perda de qualidade da classe política e do pântano de um sistema político cada 
vez menos baseado em valores, convicções e programas. No dia 16 de Dezembro, este sistema 
foi duramente punido. Desta feita, não tanto através da abstenção, mas através de um “trocar as 
voltas”, pelos eleitores, às expectativas de fidelidade política por parte dos aparelhos partidários. 
Que isto tenha acontecido punindo sobretudo a esquerda, é preocupante. A perplexidade perante 
os resultados pode ser resumida no fenómeno de Lisboa, onde se torna evidente que muita gente 
– sobretudo jovens – votou em Santana Lopes para a Câmara e no Bloco de Esquerda para a 
Assembleia Municipal. Que pode ou deve a esquerda fazer face a isto? Como deve interpretar a 
nova realidade? 
 
Em primeiro lugar, fenómenos como o da votação simultânea em Santana Lopes e no Bloco 
devem ser entendidos sociologicamente. A não correspondência ideológica daquele tipo de 
votação indica, claramente, um desideologização da sociedade (sobretudo nos mais jovens; o 
que as pessoas da papelaria, mais velhas, referiam, era a nostalgia pelos pacotes ideológicos). E 
indica uma descrença no sistema político e partidário tal como existe. Por um lado, vota-se em 
pessoas com carisma ou que de alguma forma pareçam (não que o sejam) estar contra o sistema 
ou simplesmente serem capazes de o abanar. Por outro lado, vota-se contra quem está no poder 
e não a favor da oposição; vota-se por quem não é hegemónico (ou é mesmo problemático) 
dentro dos grandes partidos; e vota-se em quem nunca participará do poder mas pode influenciar 
as decisões em sede de assembleia ou legislatura. 
 
Ao contrário do que os mais presunçosos possam pensar, este voto é racional. Ele releva de uma 
clara opção dentro de um sistema onde não existem alternativas. Para a esquerda, ele parece 
irracional, porque os dirigentes partidários e os militantes dos partidos de esquerda estão 
demasiado habituados a pensar o mundo de forma coerente e empacotada, e na base de uma 
interpretação da sociedade que não presta atenção à diversidade, extensão e velocidade das 
mudanças no mundo do trabalho, das identidades e da relação com o poder e a sua 
mediatização. Se entendermos por esquerda essa amálgama de orientações e posições (que vêm 
na esteira do humanismo, da revolução francesa, do sindicalismo, dos marxismos e dos novos 
movimentos sociais), preocupada em alcançar a menor desigualdade e a maior diferença 
possíveis, preocupada com a desconstrução do senso comum e com a desalienação, teremos que 
considerar, no cenário português, três forças: o PS, o PCP e o BE. O que é que correu mal? 
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Nunca é demais dizer que o principal erro do PS foi governar à direita no pior sentido da 
palavra: o da cultura do poder. O PS conseguiu imitar, e por vezes ultrapassar, o PSD, na 
capacidade de exercer o clientelismo, a negociata política, a distância entre retórica e prática. 
Nunca é demais dizer que simplesmente geriu (e mal) o pacote neo-liberal predominante. Mas 
também nunca é demais dizer que isto não tinha que ser uma fatalidade, como se a História 
tivesse mesmo chegado ao fim. Na área tão determinante da reforma fiscal – e sendo aquela 
onde existe maior autonomia em relação quer às imposições da globalização quer às regras da 
UE – praticamente tudo ficou por fazer e, em relação ao pouco que se fez, recuou-se. Assim 
como na área dos direitos e das identidades, o PS cedeu mais à Igreja Católica e ao 
conservadorismo nacional do que, inclusive, o teriam feito alguns sectores do PSD. A falta de 
espinha dorsal do Guterrismo começou com a atitude face ao aborto, atingiu o auge nos 
famigerados orçamentos limianos e morreu na praia com a performance da demissão do 
primeiro ministro. E agudizou-se pateticamente na “eleição” mediática de três secretários-gerais 
em três dias. No PS, é urgente um jejum de poder. E que, durante ele, se organizem, de facto, os 
sectores social-democratas que defendam o etado-providência, a justiça social, o trabalhismo e 
as novas lutas identitárias. O carácter de Bloco Central do PS condu-lo a uma dupla aniquilação: 
é pior do que o PSD a gerir o status quo neo-liberal, porque menos vocacionado para isso; e, 
paradoxalmente, deixa o PSD usurpar não só o nome da coisa, como certas políticas social-
democratas. 
 
O PCP, por sua vez, começa agora a pagar a factura da sua recusa em modernizar-se. A sua 
visão do mundo – assente numa ideia de estratificação social que não corresponde à realidade, 
assente numa ideia do papel do partido nas lutas da esquerda que não corresponde ao pluralismo 
desta, assente numa noção de disciplina interna que não corresponde às liberdades e dinâmicas 
das vidas quotidianas e das identidades dos seus aderentes – condu-lo inexoravelmente ao 
desgaste, quer de militantes quer de votos. O PCP precisa duma revolução interna na qual, em 
vez de haver mais uma sangria de quadros para o PS, haja uma clara afirmação dos sectores 
reformadores que já perceberam que o Muro de Berlim foi destruído e que a política de hoje não 
se pode reduzir à resistência e ao acantonamento, devendo antes ser uma política de invenção, 
experimentação e diálogo. 
 
O BE, a que pertenço, constituiu a mais recente lufada de ar fresco na política nacional. Mas não 
está isento de problemas. Começa a manifestar-se no seu seio a tendência para a auto-
gratificação e a “self-righteousness” típica dos grupúsculos que julgam ser puros e deter a 
verdade. A tendência para ver-se a si próprio como a “verdadeira” esquerda só pode levar ao 
triunfo do esquerdismo radical. Isto só se evita reforçando a lógica de movimento contra a de 
partido, e promovendo o diálogo com os outros sectores da esquerda. 
 
A actuação do Bloco – se quer mesmo ser exemplar para a esquerda e, simplificando, para os 
jovens que votam Santana Lopes – precisa de se centrar nos aspectos mais perturbadores da 
actual vida política, económica e social portuguesa: 1) A reforma do sistema, de modo a garantir 
a representatividade e o pluralismo, combatendo a bipartidarização, combatendo o populismo e 
mostrando que é possível exercer honesta e convictamente as funções políticas, nomeadamente 
no parlamento; neste sentido, o tipo de movimento lançado pelo Bloco deve apresentar-se contra 
o estado actual do sistema e contra o populismo anti-sistémico; 2) A fiscalidade, o Estado-
providência e os direitos do trabalho são os nós centrais de uma política de regulação e reforma 
da “coisa” neo-liberal; 3) a política das identidades e dos direitos e liberdades deve ser a chave 
para articular as tradicionais lutas da esquerda com as novas realidades e necessidades. Aborto, 
drogas e imigração são, neste contexto, as questões centrais de definição de uma alternativa; 4) 
A ecologia e o urbanismo – em suma, a qualidade de vida – são centrais para a criação de zonas 
de entendimento que ultrapassem as divisões políticas e que dêem conta dos problemas 
quotidianos das pessoas. 
 
Este é um “programa” que pode e deve ser tendencialmente hegemónico à esquerda e a largos 
sectores da população que pouco se interessam pela divisão teórica esquerda-direita, ou que não 
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se reconhecem sociologicamente nela. Um programa que pode ser subscrito por muitos sectores 
do PS e do PCP, bem como pelos segmentos urbanos de classe média e que, aceitando a lógica 
da economia do mercado, não aceitam a lógica da sociedade do mercado (numa frase 
abusivamente usada por Guterres). Do que este programa não precisa é da retórica e atitude da 
esquerda revolucionária, por um lado, e da retórica e atitude do republicanismo jacobino, por 
outro. 
 
As autárquicas foram o sinal de aviso: da erosão do sistema político-partidário da jovem 
democracia portuguesa; e da erosão das divisões do arco-íris da esquerda. Infelizmente, em 
Março nada disto ficará definido. As eleições vão ser feitas à pressa e o sistema continuará, 
porque os eleitores ainda só castigam usando as armas do próprio sistema, isto é, reforçando a 
bipolarização e o fulanismo. Muito provavelmente ainda teremos, por mais quatro anos, um 
governo que, sendo do PS ou do PSD, será dirigido por burocratas sem chama ou, pior ainda, 
por Berlusconis de última hora. Torna-se, por isso, importante que o próximo governo não conte 
com uma maioria absoluta e que os que contribuam para a evitar tenham um programa 
claríssimo de reformas. Depois das eleições – preferencialmente sem maioria absoluta, e com 
deputados do Bloco de Esquerda no parlamento – as esquerdas vão ter que arrumar a casa. Caso 
contrário, serão os portugueses a arrumar a casa à esquerda, desistindo da política e entregando-
se às estratégias protectoras da família, do consumo e do individualismo – e com razão. 
 
Com o estrondoso falhanço do PS e com os tiques esquerdistas da restante Esquerda, perdeu-se 
a oportunidade de inventar uma verdadeira social-democracia à portuguesa. Mas não é verdade 
que quando se perde tudo o único caminho que resta é “começar de novo”? 
 
 
“Euro” 
(Webpage, 21.01.01) 
 
“Isso dos euros, eu ainda percebo. O pior é a outra coisa, os... centímetros”, dizia uma mulher, 
numa reportagem televisiva sobre a chegada do euro. Velha, a senhora? Camponesa, de alguma 
aldeia do interior? Não: na casa dos trinta, suburbano-lisboeta. Pensava eu que coisas destas só 
na TV. Até que. 
 
Até que resolvi sair à rua só com euros. A minha primeira transacção consistiu no pagamento do 
pequeno almoço num modesto café do meu bairro. Também ele modesto, diga-se de passagem, 
numa dessas zonas da cidade antiga com elevadas percentagens de reformados e jovens 
desocupados. Primeiro pensei que tudo correria bem, pois o dono do café começou por dar-me 
uma nota de 5 como troco. Mas como faltassem algumas moedas, resolveu completar o troco 
com escudos. Insisti no facto de que não queria andar com duas moedas na carteira. 
Contrariado, vasculhou uns sacos de plástico com euros. Na boa tradição portuguesa ofereci-me 
para acrescentar alguns cêntimos ao meu pagamento de modo a arredondar o troco. Confusão 
geral: ele acabaria por me dar o dobro do que eu tinha a haver. E quando regressei ao café para 
lhe devolver o excedente, a única coisa que encontrou para me dizer (em vez de um simples 
“obrigado”) foi: “Mas há qualquer coisa aqui que ainda não está bem”. Não poderia ter sido 
mais certeiro. 
 
Na tarde do mesmo dia, paro num outro café, desta vez para comprar uma ninharia. O preço é-
me comunicado imediatamente em escudos: 130. “Só tenho euros”, respondo. “Ah, em euros é 
65 cêntimos. Está aqui escrito”. Desta vez resolvo jogar fácil, dando-lhe uma moeda de 1 euro. 
“Ora, 1 euro, 1 euro é... 200 escudos, portanto...”, começou o senhor a titubear, à medida que ia 
empalidecendo. “Portanto, tenho a dar-lhe 200 menos 65,... 135!”, disse, triunfante. Quando 
retorqui que não, não senhor, tinha que me dar, isso sim, 35 cêntimos, não houve maneira de me 
fazer entender. A cara do senhor passara de branca a lívida. Gaguejava. Não percebeu a 
prelecção, que então fiz, sobre o sistema centesimal. Para ele, um euro eram 200 escudos, mas a 
noção de que era também 100 cêntimos parecia-lhe absurda. No fim – e manifestamente 
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desconfiado das minhas contas – acabou dando-me 40 cêntimos. “Mas olhe que fica a perder 5 
cêntimos”, disse-lhe. “Não tem importância, não tem importância!” – e despachou-me, agora 
que a lividez dava lugar ao esverdeado da frustração e da cólera. Ele que, como todos os donos 
de pequenos cafés modestos, nunca deve ter perdoado um tostão... 
 
Para coroar o dia, pego um táxi para as Amoreiras. Dou uma nota de 10 para pagar. 
Automaticamente, o taxista dá-me o troco em escudos. Uma vez mais digo que não quero andar 
com duas moedas na carteira. Resposta embaraçada: “Ah, nós não temos disso. Eles ainda não 
nos deram isso”. Não perguntei o que era “isso” nem tão pouco quem seriam “eles”. O dia já ia 
longo. 
 
Nas Amoreiras não houve problemas de espécie alguma. No dia seguinte, ao falar com pessoas 
que vivem e circulam numa zona de classe média alta, as minhas estórias causaram surpresa. 
Afinal de contas, a minha experiência, por causa dos locais e meios onde tinha ocorrido, dava 
conta de uma realidade social. Dois aspectos relacionados com o nível sócio-económico das 
pessoas saltam à vista. Pimeiro, a ausência de familiaridade com moedas diferentes e os 
mecanismos básicos da conversão e da equivalência, por parte de quem provavelmente nunca 
saiu do país, nem sequer até à Badajoz das pesetas; segundo, o grau de iliteracia, sobretudo 
aritmética, para não dizer matemática. Graças à chegada da novidade europeia de maior impacto 
até hoje, a escuridão salazarista voltava à tona: isolamento, conservadorismo, preguiça mental, 
medo da mudança. Mas, sobretudo, iliteracia. 
 
Penosamente, o país arrasta consigo o lastro da política do velho vampiro. E não houve paixão 
pela educação que desse a volta à coisa. Aos “centímetros”, pois. 
 
 
Direito ao aborto 
(Webpage, 13.02.02) 
 
Numa carta dirigida ao director do “Público”, Rui Zink coloca dois desafios provocatórios a 
José Manuel Fernandes, campeão do neo-liberalismo pós-estalinista (ou do neo-estalinismo pós-
liberal?). Primeiro, pergunta-se porque não se comparam as sentenças proferidas pela justiça: 
pouco tempo antes da condenação a oito anos da enfermeira do caso da Maia, um homem que 
havia morto a mulher e o namorado fora condenado a ... quatro anos. O segundo desafio surgia 
sob a forma de um pedido: que o jornal informasse se a enfermeira realizava os abortos em boas 
condições higiénicas e de segurança. Isto é: não estaria ela a prestar um serviço a que o Estado 
se exime? 
 
Precisamos de mais perguntas e desafios deste tipo. Estou mesmo convencido que o movimento 
pelo direito de optar não vingou (ainda) porque as e os militantes estão demasiado presos a duas 
(i)lógicas. A primeira é a confusão entre o sentimento pessoal e a política social: é claro que 
ninguém gosta de abortar e é claro que é melhor prevenir que remediar. Mas que interessa isso 
quando o que está em causa são situações em que já não se pode prevenir? E em que se tem que 
fazer o que não se gosta para evitar um desgosto ainda maior? A segunda é tentar lidar com os 
argumentos pró-vida com argumentos que participam do mesmo campo discursivo. Refiro-me, é 
claro, à questão da “vida” e ao receio em confrontar a (i)lógica religiosa. Quando Camille Paglia 
diz que não percebe como se pode ser pró-aborto e contra a pena de morte, apetece retorquir 
com o inverso. Mas, a meu ver, não se deve: porque não se trata de uma questão de “vida” mas 
de uma questão de algo que acontece ao, e no, corpo de uma mulher e que não é independente 
dela. 
 
Há coisas que precisam ser ditas aos pró-vida. Com uma urgência que pode – se calhar, deve – 
admitir radicalidade e mesmo raiva. Pela parte que me toca, não tenho paciência para o 
argumento da vida. É claro que, no sentido estrito, qualquer amálgama de células (que digo eu?, 
uma célula) é vida. Ora, se a base argumentativa deles é a coerência entre o conceito e a sua 
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aplicação, então um espermatozóide é vida potencial. Logo, não deve o sémen ser derramado 
sem ser para uso procreativo. Nem o preservativo deve ser usado. Nunca. Por isso, em rigor, a 
Igreja Católica é coerente consigo própria. Assumam, então, os pró-vida, que os seus 
argumentos são de natureza doutrinária. São religiosos. São uma questão de fé. E num Estado 
laico estas são questões do foro íntimo, que não podem ser impostas a ninguém. Mas não: eles 
lançam-nos a armadilha ao tentarem justapor as suas crenças específicas aos sentimentos gerais 
da sociedade, da “civilização”. Por isso lhes é tão fácil falar em “direitos humanos”. E nós 
ficamos quietinhos a ouvir e implicitamente a concordar. 
 
O mesmo se poderia dizer sobre a prevenção. Todos queremos educação sexual; acesso a 
consultas de planeamento familiar; acesso gratuito à contracepção; e apoio social para os casos 
em que esta falha ou para quem não queira abortar. Os pró-vida gabam-se agora de terem feito 
“muito” desde o referendo. Mas o que fizeram centra-se no apoio de berço e nas ajudas 
caritativas a mães e crianças indesejadas. Sobre educação sexual e contracepção, zero. Pela 
simples razão de que isso significaria romper com a doutrina Católica relativa à sexualidade. 
 
Também as reinterpretações do referendo se tornam delirantes. Os pró-vida vão paulatinamente 
tentando transmitir a ideia de que o povo português se pronunciou contra o aborto. “Alto e pára 
o baile”, apetece dizer: nunca é demais lembrar que votaram 30% dos eleitores e que o resultado 
foi praticamente “fifty-fifty”; nunca é demais lembrar que, nessas condições, a lei não considera 
o referendo vinculativo; nunca é demais lembrar que nem sequer era necessário ter havido 
referendo pois, que se saiba, o parlamento ainda é o legítimo representante da diversidade de 
posicionamentos na sociedade portuguesa. 
 
Ao contrário do que alguma “esquerda” pensa – nomeadamente o PS que, sobre o aborto, 
prefere enfiar a cabeça na areia – não sobra muito espaço para contemporização, conciliação, ou 
busca de consensos. Está na hora de dizer que, junto com a Irlanda, Portugal está na barbárie. 
Vive o século XXI nos telemóveis e no Euro, o XIX nos direitos sexuais e reprodutivos. Temos 
união de facto sem discriminação da orientação sexual (e ainda bem) mas não temos aborto livre 
e gratuito. Seja através da pressão da opinião pública ou dos movimentos sociais, de iniciativas 
legislativas ou, mesmo, através de um novo referendo, a esquerda e os livre-pensadores em 
geral não deveriam desistir nunca de ganhar esta batalha. Uma batalha de direitos humanos. 
 
Porque uso esta expressão já tão abortada pelos pró-vida? Porque, paradoxalmente, quero fugir 
do campo discursivo deles e atacá-los de frente. O aborto é mesmo uma questão de direitos 
humanos, mas dos direitos humanos das mulheres. Há que dizê-lo: uma criança, depois de 
nascer, é uma Pessoa, com nome, envolvida em relações sociais e de comunicação (poupem-nos 
os delírios sobre os fetos que ouvem; também o meu gato ouve). Um feto com menos de 12 
semanas não reúne estas características. No início de uma gravidez indesejada têm mais peso 
para a mulher a surpresa, o medo, e a liberdade de decidir sobre a gestação. Quanto mais perto 
do parto, menos assim é. Por isso mesmo existe um limite temporal nas propostas de legalização 
do aborto. Assim como a maioridade é definida numa idade específica, por muito que um jovem 
de 14 possa ser mais maduro do que um outro de 19. Nalgum ponto tem que ser traçada a 
fronteira, pois essa é a salvaguarda da responsabilização e do abuso. Dizer que um feto de um 
ou dois meses é o mesmo que um de sete meses, pronto a sobreviver nem que seja na 
incubadora, é próprio de quem vive num universo Disney. 
 
Isto é tão claro que nem sequer me preocupo muito com os argumentos a favor do aborto que 
centram a sua prédica nos dramas sociais e económicos. Vou mais longe (ou fico mais perto): 
trata-se mesmo do direito de optar, mesmo por parte de quem tenha dinheiro, estatuto e tempo 
para cuidar de quatrocentas crianças. Trata-se de desejar ou não desejar, sentir-se ou não capaz 
de entrar no compromisso de educar um ser humano e cidadão. 
 
Fazendo um esforço por me acalmar (o leitor não sabe que entre o último parágrafo e este 
decorreu o tempo de um whisky e um cigarro) é incontornável remeter a questão para a 
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prevenção. Mas a prevenção da gravidez indesejada não é da ordem da prevenção de uma 
qualquer doença. É da ordem das escolhas positivas e liberais sobre a maior felicidade possível 
para o maior número possível de pessoas. Trata-se de educação sexual obrigatória e continuada 
no ensino público e nos media; de uma educação sexual contra a discriminação de género; 
contra a discriminação com base na orientação sexual; uma educação com modelos éticos 
centrados na pessoa e no cidadão, no seu corpo e nas relações com os outros, não em qualquer 
modelo de família. Muito menos na submissão aos ditames patriarcais herdados dos pastores da 
Palestina ou dos misóginos do Vaticano. 
 
Precisamos de falar claro e alto para os pró-vida. Contra os pró-vida. Não para os convencer, 
porque quem pertence a seitas religiosas não quer ouvir. Nem pode, pois a sua opção doutrinária 
é contraditória com o raciocínio aberto. Trata-se de exigir que não nos retirem a nossa liberdade 
e não retirem a liberdade do nosso contrato social. Trata-se de não deixar que nos imponham 
(isto é: que continuem a impor como têm feito nos últimos...séculos) as suas escolhas sectárias. 
Escolhas essas que são um direito e uma liberdade que lhes assiste e que lhes foi concedida 
pelos que, como nós, andam há séculos a lutar pela laicidade, pela liberdade e pela igualdade. 
 
 
Carnaval 
(Webpage, 13.02.02) 
 
Não gosto do Carnaval. Nunca gostei do Carnaval. Durante muito tempo não me preocupei em 
perceber porquê, mas agora sinto-me obrigado a fazê-lo. Para não passar por “grumpy old man”, 
cínico ou elitista. 
 
As explicações históricas e antropológicas do Carnaval valem o que valem. Elas explicam como 
(e às vezes porquê) as coisas são o que são. Mas nunca essas explicações devem ser 
transformadas em legitimações. Não há provavelmente pior tendência contemporânea do que 
aquela que defende que as tradições devem ser preservadas pelo simples facto de o serem. 
 
Sabe-se que o Carnaval entrou no calendário cristão, e especificamente no católico, como um 
período de licenciosidade antes da entrada no longo período dos sacrifícios rituais da Quaresma. 
As origens “pagãs” (i.e., de religiões que não a cristã...) do Carnaval prender-se-iam, por sua 
vez, com a marcação ritual dos ciclos lunares e/ou solares, âncoras simbólicas para a 
ritualização da vida colectiva. Assim, o auge da noite do Inverno seria simbolicamente 
contrariado com performances estridentes, luminosas, ígneas, como que exorcizando a 
escuridão e os fantasmas (daí o uso da máscara, tradicionalmente, e em Portugal, representando 
figuras diabólicas) e propiciando a chegada rápida dos prazeres diurnos do calor, da Primavera, 
da libertação dos sentidos e do desejo. Com a descoberta e colonização do Novo Mundo, 
sobretudo no hemisfério Sul, deu-se o resultado inesperado de o Carnaval ser celebrado em 
pleno Verão, tornando a sua licenciosidade em algo mais do que desejo: na sua actualização 
extrema. 
 
Em qualquer caso, o Carnaval – ou seus equivalentes noutras culturas e enquadramentos 
religiosos – apresenta-se como período de licenciosidade e de comportamentos anti-normativos. 
As suas principais características seriam a inversão e a transgressão. Mas não é preciso ser 
particularmente inteligente para perceber o lugar que uma festa dessas ocupa num sistema de 
ciclicidade festiva ao longo de um ano. Por um lado, as inversões acabam por ressaltar aquilo 
que invertem, a ordem. Por outro, o facto de estas festas serem temporárias e calendares, faz 
com que elas antecipem também o regresso à normalidade. Assim, a transgressão dá lugar – e 
reforça, mesmo – a ordem. 
 
Traduzindo por palavras mais simples, e ditas por alguém que vive (ou quer viver) numa 
modernidade o mais livre possível da ritualidade colectiva: festas de inversão e transgressão 
como o Carnaval acabam por reproduzir a ordem mais do que subvertê-la. Percebo agora que foi 
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a percepção instintiva disto que me fez sempre detestar o Carnaval. Contida nuns poucos de 
dias, domesticada por procedimentos rígidos (como transgredir, onde, quado, em relação a quem 
etc), a festa parece celebrar – perversa e paradoxalmente – a não-festa que se lhe segue. 
 
Se quisesse isolar um símbolo de tudo isto, escolheria o travesti do desfile carnavalesco numa 
qualquer vila portuguesa de hoje. Não há figura mais insuportável do que o heterossexual-por-
defeito travestido, simultaneamente dando vazão a um qualquer desejo secreto de não ser 
machão e exercendo uma “crítica” e uma caricatura que é simultaneamente sexista (na imitação 
achincalhante de uma feminilidade estereotípica) e homofóbica. E julga-se transgressor quando, 
no fundo, obedece ao guião que diz que naqueles dias concretos do calendário ele é suposto 
incorporar aquela ou aquele de quem faz chacota nos outros 364 dias do ano. 
 
Para mim, não há festa, nem criatividade, nem libertação, nem crítica social, nos Carnavais que 
por aí vemos. Nas sociedades camponeses, é (era...) oportunidade para válvula de escape de 
críticas pessoais e sociais cuja expressão era proibida no dia-a-dia não festivo – o que só revela 
o horror repressivo dessas sociedades. Nas sociedades urbanas, como no caso brasileiro, serve 
para fingir que tudo é harmonioso nas relações entre as classes, os géneros, as raças e as 
orientações sexuais. É a mega-performance de um projecto ideológico nacional. E no Portugal 
dos caciques autárquicos e futebolísticos, serve para umas negociatas turísticas, com convidados 
brasileiros, imitando uma corporalidade e musicalidade que por cá não existe e dando rédea 
solta (mas organizada no desfile) à parolice, à arregimentação, ao pequeníssimo-burguesismo de 
uma sociedade que fica ainda mais contente consigo mesma quando pensa que é capaz de rir de 
si mesma. 
 
Estarei afinal a ser mesmo “grumpy old man”, cínico ou elitista? Creio que não, passe a 
imodéstia. É que gosto mesmo de festas, transgressões e críticas sociais. Mas prefiro-as 
espontâneas, criativas, não ritualizadas, não contidas no calendário e, portanto, verdadeiramente 
atrevidas, libertárias e potencialmente transformadoras quer da identidade do transgressor, quer 
das percepções dos que o rodeiam. Prefiro mil vezes uma “drag queen” espontânea numa manif 
gay (que não a “drag queen” para animar bares hetero, entenda-se) do que mil machões travestis 
num dia de Carnaval. 
 
 
Vamos Modernizar Esta Coisa? 
(Webpage, 9.03.02) 
 
Alguém me dizia outro dia que as situações mais stressantes são a morte de alguém próximo, os 
divórcios e as mudanças de casa. Ora, se a morte se “encaixa” como inelutável e natural e se o 
divórcio pode até ser um alívio e um recomeço, já a mudança de casa é uma história de horror. 
Passei por essa experiência nos últimos dias – e daí a demora em escrever uma nova crónica. 
Esta, por sinal. Não vos vou maçar com os meus pequenos problemas pessoais. Acontece, 
simplesmente, que a mudança me expôs ao caos organizacional do nosso país. Da ineficácia de 
muitos serviços até à dependência exclusiva do humor ou nível de literacia dum funcionário – 
passando pelo verniz modernaço que alguns serviços levaram, escondendo a prepotência própria 
dos monopólios (ah, a TV Cabo!) – fazer o que quer que seja nesta terra é uma aventura 
homérica. 
 
Repito: não vos vou maçar com pormenores pessoais. Colectivizemos: a modernização é, em 
Portugal, um processo coxo. O país com uma das mais elevadas taxas de penetração de 
telemóveis (objectos de comunicação, a quintessência da alta modernidade) é também o país 
com a pior situação em termos de HIV ou tuberculose (sendo os corpos infectados por vírus e 
bactérias contagiantes a quintessência da pré-modernidade). Na política – estão a ver, eu tinha 
que chegar aqui... – algo de semelhante acontece. Passámos quase directamente da ditadura 
mais antiga, parola e paroquial/paroquiana da Europa para a política mediático-publicitária “a 
la” Berlusconi. Pelo meio falhou o essencial: a consolidação dos mecanismos da democracia 
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representativa e a criação de uma cultura de cidadania democrática entre a maioria da 
população. Lembram-se de alguma vez no liceu terem aprendido como funciona a nossa 
democracia? 
 
Agora que estamos em eleições, tudo isso se torna pateticamente evidente. Durante alguns dias, 
ainda parecia que os temas das farmácias, da fiscalidade ou do aborto iriam dar alguma 
dignidade ao debate. Rapidamente o futebol tomou a dianteira e tudo resvalou para o chinelo. 
Quando um iletrado dirigente de um clube dá o apoio, em nome do dito, a um candidato, isso 
revela que o caciquismo não choca nem envergonha. Quando um Euro 2004 vai custar pelo 
menos o dobro do que o orçamentado e mesmo assim segue avante com argumentos 
nacionalistas contra a partilha da organização com a Espanha, é o Portugal atávico que vem ao 
de cima. Numa coisa, todavia, há muito pragmatismo: no dinheiro que a construção civil faz 
com isto tudo (sem que um tostão reverta para a mão de obra semi-escrava imigrante ou, com a 
fuga aos impostos, para a economia e a solidariedade nacionais...), no poder que dirigentes de 
clube barra dirigentes partidários do PSD e do PS garantem e, algures nas traseiras disto tudo, a 
lavagem de dinheiro sujo de que estes interesses vivem, ao abrigo de leis fiscais mais 
permissivas do que as americanas. Por mim, já decidi enveredar por uma forma de 
desobediência cívica: recuso-me a falar de futebol e recuso-me a prosseguir uma conversa com 
quem o faça. Porquê? Porque a coisa chegou a um ponto em que é obsceno falar do assunto a 
não ser para denunciá-lo. Oiço falar de futebol e sinto-me poluído. Vejo o pó das obras, o pó da 
heroína e o pó dos cérebros e consciências desta terra. Ponto final. 
 
Mas depois ainda há a política no sentido estrito. A nossa modernidade entrevada criou algo de 
assustador com o apoio e estímulo dessa coisa saída de licenciaturas de sub-cave que se chama 
Comunicação Social. Refiro-me à criação de um sistema político virtual e imaginário, que não 
está descrito em lei alguma. Quem chegasse do estrangeiro pensaria que em Portugal há dois 
partidos. Pensaria que nas eleições se elege directamente um primeiro ministro. Ora, da mesma 
forma que em certas coisas a greve de silêncio é o melhor – não falar de futebol até que o 
assunto se torne vergonhoso para quem quiser dele falar – noutras há que relembrar o b-a-ba até 
à náusea. Assim, ponto um: em Portugal elegem-se listas de deputados por círculos distritais 
que correspondem aos distritos. Em Portugal, esses deputados vão constituir um parlamento 
onde se organizam por bancadas partidárias. O Presidente da República convoca o partido mais 
votado para formar governo. Este procura apoios que viabilizem o seu programa no parlamento, 
tendo para tal que contar com os seus deputados (maioria simples ou absoluta) e/ou procurar o 
estabelecimento de alianças (com outro partido ou, em desespero de causa, com Daniel 
Campelo, que também fingiu não saber como funciona o sistema político). 
 
Como pessoa de esquerda, cansado da tentativa de bipolarização e revoltado com a falta de 
espinha dorsal dos dois partidos do centro, sei que nestas eleições é importante que a direita não 
ganhe. Mas, porque sei minimamente como funciona o sistema político português, sinto-me à-
vontade para votar em qualquer partido da esquerda com probabilidade de eleger deputados, 
para assim ter um maior número destes naquela área política. Evitando, assim, uma maioria 
absoluta do PSD, mas dando um sinal ao PS de que necessita de se reconstituir como partido de 
esquerda. Será que isto é muito difícil de perceber? 
 
Pois é, meus caros e minhas caras. Passei pelo stress de uma mudança. Mudei-me para um 
ambiente mais moderno e fi-lo com esforço. Tenho telemóvel, sim, mas felizmente nem HIV 
nem tuberculose. Recuso-me a falar de futebol, sei que não há candidatos a primeiro-ministro e 
não esqueço que o Ferro Rodrigues é solidário com o governo que deu a machadada-mor no 
aborto e contribuiu para o delírio do sistema político com a maioria absoluta conseguida com o 
apoio de um Daniel Campelo e provocando uma crise política por ter perdido umas autárquicas. 
Não esqueço, que querem? Votemos e em massa: mas nunca no PSD ou (por enquanto) no PS. 
Vamos então modernizar – um bocadinho que seja – esta coisa? 
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A Esquerda entre as eleições e a situação em Israel-Palestina 
(Webpage, 13.04.02) 
 
Resumo da situação: após a birra de Guterres por causa de uma derrota em eleições locais, 
seguiu-se uma campanha eleitoral marcada, entre outras vergonhas, pelo futebol e pela 
construção civil. Na sequência de tão dignificantes eventos, a direita (envergonhadamente auto-
proclamada como “centro-direita”) ganhou as eleições. Paulo Portas chegou ao poder porque a 
direita dita civilizada não hesita um minuto em recorrer à direita caceteira quando precisa de 
maioria – assim como, historicamente, nunca hesitou em negar a democracia e recorrer a 
versões fascizantes quando esta dá demasiado poder aos cidadãos. 
 
Formado o governo, duas características saltam à vista: desde a presença dum senhor do BCP, 
até um senhor advogado ligado à construção civil, passando por um outro do grupo Mello e por 
vários ligados à Opus Dei, quase apetece subscrever o velho discurso do PC sobre os “grandes 
grupos” e as “grandes famílias”. Elas voltaram. Paz às nossas almas. Por outro lado, já há sinais 
de que o governo não pretende, afinal, mexer em nenhum problema estrutural: os caciques 
autárquicos continuarão a receber as suas prebendas, os clubes de futebol não serão tocados. 
Tudo bem, portanto: é a vez do PSD, antes de ser, outra vez, a vez do PS. 
 
A esquerda, entretanto, prepara o seu doce remanso. O PS não parece ter tirado ilações da 
derrota, pois continua a imaginar-se como casa grande da esquerda e a falar do rendimento 
mínimo garantido como acontece com aquelas pessoas que, tendo um dia obtido um grande 
sucesso, relembram o facto vezes sem conta como se a sua vida tivesse parado ali. O PC vai-se 
comendo por dentro, até ao dia em que desapareça, com uma fuga dos seus melhores quadros 
para o PS, onde com certeza contribuirão ainda mais para a confusão reinante. O Bloco de 
Esquerda sorri com a meia vitória da eleição de mais um deputado e – espera-se – consolidará a 
sua posição de criador de novas hegemonias na esquerda, face à tibieza do PS e ao descalabro 
do PC. 
 
Mas não há como um período de governação da direita para que a esquerda pense um pouco 
sobre si própria. Pessoalmente, já estava a ficar saturado da sucessão de campanhas eleitorais, 
das urgências e prioridades que elas implicam, do adiamento das reflexões e discussões internas. 
Agora isso é possível e, curiosamente, o campo da política internacional é o campo ideal para 
fazê-lo. Porquê? Porque a política internacional permite duas atitudes fundamentais para a 
reflexão: abstracção e distância. Nunca conhecemos de perto e bem os problemas dos outros 
países; somos susceptíveis à propaganda de ambas as partes num conflito; por muito solidários e 
éticos que sejamos, os assuntos externos não nos tocam com a premência de um aumento de 
impostos, preços ou desemprego; e permite o pensamento ideológico sobre o que se quer, o que 
se acha bem ou mal, as posições éticas a tomar. 
 
Os últimos meses têm sido férteis em assuntos internacionais com reflexos internos, sobretudo 
na esquerda. Primeiro foi o Kosovo, depois o 11 de Setembro e, agora, a situação em Israel-
Palestina. Escrevo este texto para explicar – a mim próprio, se calhar, mas também aos outros – 
porque não fui nem à manifestação no Camões nem ao cordão humano da embaixada de Israel 
até as Nações Unidas. Não fui à primeira porque se tratou de mais uma manifestação organizada 
pelas organizações fantasma do PCP. Nestes eventos o PCP nunca se assume como tal. Em vez 
disso, encomenda a trezentas organizações – do tipo Organização das Mulheres do Sudoeste 
Alentejano ou Sindicato dos Professores do Sul, Ilhas e Arredores – a convocação. 
Representantes das ditas gastam horas a proferir discursos vazios. E o povo – para não falar da 
comunicação social – não lhes liga nenhuma. Fazem muitíssimo bem. Enquanto o PCP 
continuar a querer ser o líder clandestino de tudo o que é movimentação, eu não vou. É coisa 
velha, rançosa, inútil, contraproducente. E morta. Para enterros, bastam os das pessoas 
próximas. Não preciso de ir aos dos estranhos. 
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Já o cordão humano me parecia mais simpático. Organizado por uma enorme lista de apoiantes 
de vários sectores políticos, o próprio acto de ligar a embaixada de Israel ao Sheraton é 
reminiscente das movimentações de solidariedade com Timor. Mas duas coisas me perturbaram 
à partida. A primeira foi ver o meu nome na lista de convocatória da manifestação. Acontece 
que ninguém me pediu autorização (embora a inclusão do meu nome me tenha sido comunicada 
posteriormente, com base na “urgência” e na “inocuidade” do manifesto). Engolido esse sapo, 
houve mais: o anúncio publicado nos jornais dizia “dois povos, dois Estados”. Não ponho em 
causa a correcção política da afirmação: é uma maneira de dizer que a solidariedade com a 
Palestina não significa a negação do Estado de Israel. E aceito até certo ponto que a solução 
política a curto prazo seja a separação em dois Estados. Mas o argumento de que a um povo 
deve corresponder um Estado é puro nacionalismo do século XIX e XX, e a esquerda já deveria 
ter ultrapassado a fantasia de que o nacionalismo tem um potencial progressista e libertador. 
Não tem: veja-se o País Basco, onde um projecto nacional é um projecto inútil, assustador e que 
faz correr sangue. Depois da separação, continuará Israel a ser um Estado confessional? E que 
esperanças há de um regime democrático na Palestina? 
 
O que está a acontecer em Israel-Palestina é simplesmente horrível. Sharon é um comprovado 
criminoso de guerra, pelo que fez antes (os massacres dos campos de refugiados) e pelo que está 
a fazer agora. Israel só faz o que faz porque os Estados Unidos permitem e querem. E os 
Estados Unidos, após o 11 de Setembro, tornaram-se numa perigosa uni-hiper-potência, que 
permite tudo com a justificação do terrorismo. Quando do 11 de Setembro, achei que a esquerda 
deveria ser absolutamente intransigente em relação aos terroristas. Mas achei também que atacar 
os EUA não é como atacar a Bélgica. Não pela proximidade (tenho uma relação umbilical com 
os EUA provavelmente maior que muitas pessoas de direita, o que me iliba de “anti-
americanismos”) mas pelo perigo que constitui para todos nós a reacção previsível da 
hiperpotência. Por isso no 11 de Setembro, pensar o terrorismo era indissociável de pensar qual 
seria a reacção dos americanos. 
 
No caso de Israel-Palestina há uma certa inclinação para se pensar que estamos perante um caso 
simples de ocupação versus libertação, de ricos contra pobres, poderosos contra oprimidos, sem 
os problemas de consciência que o 11 de Setembro havia colocado. Mas não é assim. Não tenho 
a menor dúvida que Israel tem vindo a cumprir o papel de potência ocupante e não cumpridora 
de decisões internacionais. Não tenho a menor dúvida que, contas feitas, o grau de perda dos 
Palestinianos é muito maior que o dos israelitas. Não tenho a menor dúvida que o primeiro 
passo para a solução é a intervenção internacional no sentido de garantir a existência de dois 
Estados na região. E não tenho a menor dúvida que tal acontece se os Estados Unidos quiserem, 
e não acontece se os Estados Unidos não quiserem. 
 
Mas há outras dúvidas que não tenho: que os ataques terroristas palestinianos nas ruas e cafés de 
Israel são absolutamente indesculpáveis; que não são actos isolados de fundamentalistas mas 
antes participam já da lógica da resistência Palestiniana; que a autoridade palestiniana pouco ou 
nada fez para controlá-los; que, internamente, o universo palestiniano não é democrático nem 
tolerante (e a situação de ocupação não é desculpa para isso – os timorenses que o digam); que 
as ditaduras árabes em redor não ajudam e que há um desejo subliminar de extinção do Estado 
de Israel. Este desejo, aliás, existe na direita israelita em relação aos palestinianos, mas ao 
menos aí sabemos que é na direita, não havendo a confusão entre um povo e uma política, como 
acontece entre os palestinianos e no seio da sinistra OLP. 
 
A esquerda internacional parece continuar a cometer os mesmos erros: elege os palestinianos 
em povo mártir, cria um folclore em torno deles, adere à causa sem o mínimo espírito crítico e, 
de caminho, esquece airosamente o terrorismo palestiniano. De permeio, não vigia o perigo do 
anti-semitismo que pode irromper nessa atitude, não distinguido cautelosamente este do anti-
sionismo. O terrorismo de Estado perpetrado pela direita religiosa israelita no poder é uma 
vergonha e um escândalo. Mas o terrorismo palestiniano também o é. No lado israelita, 
enfraqueceu quase até à morte a esquerda israelita, os movimentos como o Paz Agora e o 
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favorecimento na opinião pública da divisão em dois Estados. No lado palestiniano levou a uma 
situação em que já não sabemos quem são as forças moderadas ou se Arafat controla alguma 
coisa ou quer controlar alguma coisa. 
 
Para a esquerda poder continuar a usar a política internacional como um campo óptimo para 
pensar o seu projecto de sociedade e delinear as suas escolhas éticas e políticas, ela não pode 
continuar a ter visões simplistas dos conflitos. Ela precisa de dizer coisas claras sobre a 
democracia; coisas claras sobre o nacionalismo e o Estado; coisas claras sobre as formas de 
resistência e o terrorismo. Enquanto não as disser, não participo em manifestações onde corra o 
risco de parecer que apoio bombistas suicidas ou uma corrente de difuso anti-semitismo. Nem 
com a desculpa da urgência ou da gravidade de uma situação – que é sempre a desculpa para 
parar de pensar ou de usar critérios éticos. Pena é que tudo continue na mesma na Casa da 
Esquerda, quando agora tínhamos condições para dar um salto qualitativo. 
 
 
Sem título 
(Webpage, 1.05.02) 
 
Alguém me enviou uma fotomontagem mostrando um Durão Barroso vestido à Mao Tse Tung, 
encabeçando uma manifestação popular repleta de bandeiras vermelhas. A piada vale o que 
vale: demonstrar a distância que vai do militante do MRPP nos idos de setenta, ao primeiro 
ministro do auto-proclamado centro-direita. Distância? 
 
Não tenho autoridade moral para brincar com essas coisas dos passados políticos. Na 
adolescência militei na juventude do PCP e, todavia, sinto-me tão longe do “partidão” quanto o 
primeiro-ministro deverá sentir-se da seita maoísta. Tão pouco acho interessante as análises 
meio psicanalíticas que pretendem sempre encontrar no passado biográfico a explicação para 
uma qualquer tara do presente das pessoas. 
 
E no entanto... No entanto, é curioso verificar como são muitos os membros da classe política 
dirigente que, nos anos a seguir ao 25 de Abril de 1974, militaram ferozmente na extrema-
esquerda. Se não, vejamos: Pacheco Pereira foi militante dos sectores conhecidos como “m-l”, 
um conjunto de dissidências (ainda mais) fundamentalistas do PC; José Manuel Fernandes 
militou na área da UDP nos tempos em que esta se propunha reconstruir o PC e apoiava a 
Albânia; e, é claro, o próprio primeiro-ministro. Três exemplos apenas. 
 
Mas que exemplos. Pacheco Pereira conseguiu cozinhar para si próprio o estatuto de sábio 
político, mestre da ética e paladino da independência. Para tal basta, de vez em quando, criticar 
a sua própria área política, mantendo-se porém em lugares de poder que dela dependem. José 
Manuel Fernandes converteu-se às virtudes do centro e do elogio da democracia liberal para – 
num discurso dogmático e que recorre ao senso comum mascarado de bom senso – deslegitimar 
constantemente qualquer opinião política “descentrada”. Durão Barroso..., bem, Durão Barroso 
ainda terá que demonstrar o que sabe fazer. Mas a julgar pelas taxas de sucesso que a escola da 
extrema-esquerda parece garantir, atrever-me-ia a prever que as virtudes do neoliberalismo vão-
nos ser impingidas com o método chinês do come-e-cala. 
 
Ninguém na minha “geração” está isento de passados radicalizados. Nenhum de nós deveria 
negar esse passado, por uma questão de honestidade. E é certo que se aprende, se muda, se 
reavaliam valores. Mas, posto isto, há ou não diferenças de conteúdo nessas experiências do 
passado? A meu ver, sim. Lembro-me bem como o principal alvo de ataques – ideológicos e 
políticos mas também físicos – da extrema-esquerda nos anos setenta era a esquerda 
“institucional”, nomeadamente o PCP. Lembro-me como era fácil para a extrema-esquerda 
aliar-se a sectores reaccionários para combater a esquerda. Lembro-me do autoritarismo e do 
moralismo (sobretudo nos costumes, e de que maneira na sexualidade) dessa extrema-esquerda. 
E lembro-me como, sociologicamente, a opção pela extrema-esquerda acontecia em meios 
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sociais e familiares onde era igualmente possível e plausível a opção pela extrema-direita – e 
nunca pela esquerda “tout court”. 
 
Poderíamos, então, e de forma metodologicamente atrevida, lançar a hipótese de que a melhor 
escola para criar um neo-liberal terá sido a extrema-esquerda das utopias totalitárias e proféticas 
das Chinas e Albânias socialistas? Os efeitos de tal pedagogia já se sentem: Pereira lança a 
farpa, Fernandes escreve o editorial e Barroso legisla. Ao sairem dos maoísmos vários, não 
terão feito mais do que cumprir uma velha máxima do ditador chinês: “um passo atrás, dois em 
frente”. Parece que resulta: eles agora estão no poder e nós nas mãos deles. 
 
 
Sem título 
(Webpage, 2.05.02 e “Boletim da Associação Abraço”, 2002) 
 
Há que ser “pessimisticamente” realista: provavelmente nunca chegaremos à situação de termos 
convencido toda a gente a precaver-se. Por duas razões muito simples e, neste caso, terríveis. 
Por um lado, porque a atracção sexual tem, para muita gente, uma forte componente de risco; 
por outro, porque nas relações sexuais com uma forte componente afectiva, a confiança 
sobrepõe-se ao cuidado. Nem num caso nem noutro se conseguirá alterar hábitos e inclinações a 
100%. Se o conseguíssemos, isso significaria que teríamos castrado essas pessoas ou inventado 
pessoas completamente novas. Se o meu desejo passa pela pulsão de morte que vai junta com a 
pulsão de vida (eros), que desejo me sobra se for ultracuidadoso? Se o meu amor passa pela fé 
na confiança absoluta na pessoa amada, que sobra desse amor se eu estabelecer uma 
desconfiança básica? Há que encarar esta realidade com... realismo. 
 
Posto isto, que sobra? Por um lado, há que dizer alto e bom som que as campanhas oficiais são 
miseráveis. Porque as pessoas encarregadas não sentem o problema? Porque reproduzem uma 
vergonha primária em relação às coisas do sexo? Porque são objectiva e subjectivamente 
controladas por valores e poderes conservadores? Talvez. Para que os reparos “realistas” do 
primeiro parágrafo não se transformem numa “self-fulfilling prophecy” utilizável pelos 
conservadores, e para que as suspeitas de conservadorismo não se confirmem, sobra-nos uma 
estratégia dupla: a promoção da responsabilidade com base no amor (preferiria a expressão 
inglesa “caring”) e a brutalidade de uma expressão verdadeiramente sexual. Que quero dizer 
com isto? Por um lado, apelar ao impulso que todos temos para proteger aqueles que amamos, e 
não tanto apelar à nossa autopreservação (é que o sexo, sobretudo o anónimo ou ocasional, é o 
domínio por excelência do abandono da autopreservação, e isto por razões eróticas respeitáveis). 
Por outro, usar uma linguagem nua e crua que chegue ao próprio imaginário sexual, àquela zona 
que a linguagem do dia-a-dia, da publicidade, das campanhas e das boas intenções não tem 
permitido: é preciso usar calão, é preciso falar a linguagem da fantasia, até mesmo a linguagem 
da pornografia. Talvez assim se consiga, entre outras coisas, erotizar o preservativo, pornografar 
a camisa de vénus. Tomemo-la excitante e talvez consigamos alguma coisa. 
 
Neste assunto só tenho uma certeza: com boas intenções, correcção política e/ou moralismo 
hipócrita não chegaremos lá. Antes correremos o risco de os apelos à segurança começarem a 
soar a um novo moralismo do qual toda a gente procurará fugir. Isto se ele próprio não se tomar 
numa fonte para a contra-reacção erótica: “se me sugerem isto é porque me querem tirar o 
tesão”. Afinal de contas, as pessoas têm séculos de experiência destas guerras de domesticação 
do desejo. E sabem revoltar-se na intimidade dos quartos. 
 
 
Sem título 
(Webpage, 03.05.02) 
 
Sem dúvida que a “vitória” de LePen na primeira volta das eleições presidenciais francesas nos 
deve preocupar a todos. Mas qualquer coisa de estranho é perceptível nas reacções da esquerda, 
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mesmo entre os meus “correligionários”. Ou sobretudo entre eles. Desde logo, porque quem 
está profissionalmente na política pode dizer certas coisas e não pode dizer outras. Por exemplo, 
não pode dizer o que acha sobre as pessoas que votam LePen. Isto é, não pode dizer que são 
ignorantes e estúpidas. A alternativa, como em tantos outros casos semelhantes, parece ser a 
“caridade sociológica”: esses eleitores seriam vítimas de algo. 
 
É-nos dito que esse “algo” tem a ver com as políticas de centro praticadas tanto pela direita 
quanto pela esquerda institucionais e com os efeitos da globalização neoliberal. É-nos dito ainda 
que se essas esquerdas soubessem identificar bem os problemas e propôr as soluções correctas, 
os eleitores dos LePens deste mundo teriam votado nela. Parecendo confirmar esta tese, é-nos 
dito também que muitos eleitores dos PCs votam agora na extrema direita. Estas ideias só 
fariam sentido se a vivência da democracia que temos fosse baseada num contrato racional e 
honesto. Mas como é isso possível se o discurso, a estética, a publicidade e a prática da política 
institucional se apresentam, quando muito, como uma racionalidade desonesta (eu digo x, mas 
toda a gente sabe que vou fazer y e depois dizer que sempre disse que faria y)? 
 
Mas há mais e pode ser formulado como uma pergunta “ingénua”: quereríamos nós, na 
esquerda, o voto dessas pessoas? O voto de quem é capaz de votar LePen? As ansiedades e 
vontades dessas pessoas poderiam ter sido satisfeitas por um programa de esquerda? Que 
quereria isso dizer sobre a política de esquerda? Por mim, certamente não me reconheceria nela. 
É este o problema da caridade sociológica: aproxima-se demasiado do espírito evangelizador, de 
adaptação das mensagens proféticas aos traços culturais de cada povo ou época. E acredita 
demasiado na racionalidade das pessoas e das suas escolhas (ou quando muito, na sua 
ingenuidade em acreditarem na suposta racionalidade e honestidade do sistema). 
 
Outro aspecto estranho das reacções inflamadas contra o avanço da extrema-direita é a 
facilidade com que as memórias do nazi-fascismo são convocadas. A facilidade com que a estes 
partidos e eleitores se chama de fascistas ou nazis. Não me parece a designação correcta; não 
por purismo das definições, mas pelo perigo que comportam. É que essas definições, ao 
classificarem uma coisa do presente com etiquetas do passado, acabam por não perceber a 
novidade que temos à nossa frente. Se estas pessoas e estes partidos fossem “simplesmente” 
nazi-fascistas era fácil eliminá-los, proibi-los ou denunciá-los aos olhos de todos. O problema 
está em que eles são fenómenos novos. Trata-se, sem dúvida, de fenómenos que assentam em 
grande medida na exclusão, na insegurança, na mudança de valores. Nisso há semelhanças com 
o passado. Mas a escala e o volume são diferentes: trata-se de mais gente, de gente que participa 
mais no processo democrático e eleitoral, gente que teve mais acesso à educação formal, que 
tem muito acesso aos “media” e que divulga as suas ideias não à margem da sociedade mas no 
seio dela. 
 
Um só exemplo, assustador, da novidade da coisa e que me foi dado por um amigo: 
aparentemente o líder da extrema direita holandesa é assumidamente gay e admirador do 
filósofo Michel Foucault. Note-se que o traço distintivo não é a prática de uma sexualidade, mas 
o assumir dela como identidade com efeitos políticos. E Foucault, além de reconhecido 
militante dos direitos dos gays, está na base das críticas e desconstruções mais tenazes da 
modernidade ocidental e é extensamente utilizado nas tradições académicas mais progressistas 
nas ciências sociais.... Outro exemplo possível seria o apoio dado à Frente nacional por muitos 
imigrantes de primeira geração no Sul da França. Ou, em Portugal, esse fenómeno curioso que é 
uma juventude que está disposta a votar ora em Miguel, ora em Paulo Portas, consoante esteja 
mais interessada nas questões de costumes ou nas questões económicas. É um mundo novo, e 
estamos longe de percebê-lo. 
 
Mas voltemos a uma das ideias iniciais: a questão do “centrão”. Quando se começou a falar 
desta semelhança nas formas de governar da direita e da esquerda institucionais, a expressão foi 
certeira. Mas, com o seu uso e abuso, pode cair-se no perigo de esquecer subtis mas importantes 
distinções. O governo de Jospin não foi, certamente, no quadro dos centrões europeus, o pior 
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deles. Longe disso: foi o mais à esquerda. Bom seria, pois, que a área política em que navego, 
pensasse um pouco sobre isto e sobre a necessidade de fazer distinções. É certo que novas ideias 
só ganham influência quando produzidas à margem do sistema. E que participar plenamente 
dele pode significar o apagamento dessas ideias pela banalidade pragmática. Mas momentos há, 
também, em que é preciso juntar forças, não dividir, encontrar denominadores comuns. O aviso, 
todavia, aplica-se com ainda mais propriedade à esquerda institucional, nomeadamente aos PSs: 
são eles que, por estarem próximo do centro e dentro do sistema, mais obrigação têm agora de 
se repensarem, de chamarem a si as opiniões minoritárias e alternativas, numa tentativa de 
inovação de discursos e práticas. Em vez de acusarem as alteridades à esquerda de serem as 
causadoras das vitórias das extremas direitas (e das direitas; estas, de qualquer modo, sempre se 
uniram mais facilmente, pois agregam-se em torno “do que há” e não do que “pode vir a 
haver”). 
 
Resumindo: à esquerda institucional compete-lhe perceber que se atolou demasiado na gestão da 
globalização e que precisa de sangue fresco; à esquerda alternativa compete-lhe não se deixar 
cair no simplismo confortável de culpar os outros e dizer que tem sempre razão pelo simples 
facto de ter as mãos limpas de governação. Ambas, por outro lado, precisam de ler o mundo 
contemporâneo com novos mapas, identificar e atacar a ignorância e a estupidez das novas 
massas tele-consumistas, em vez de desculparem o seu comportamento com a caridade 
sociológica ou com o fantasma do passado traumático da Europa. 
 
 
Social-democracia de Esquerda 
(Webpage, 6.05.02) 
 
Em Portugal (por causa da vitória da direita ) ou em França (por causa do susto LePen), a 
esquerda esperneia de aflição. Porquê? Porque, lá bem no íntimo, sente que tem culpas no 
cartório. Pouco importa qual a explicação (ou o bode expiatório): ora é a esquerda moderada 
que governa ao centro e se submete à globalização neo-liberal; ora é a “extrema”-esquerda que é 
sectária e divisionista; ora são os comunistas que não percebem em que mundo (já não) vivem. 
Explicações tão opostas e bodes de tão diferentes cores e pelagens não auguram nada de bom, a 
não ser a baralhação geral. 
 
No campo do “establishment”, os funcionários do bom senso esfregam as mãos. José Manuel 
Fernandes, director do “Público”, compraze-se com as platitudes do costume: o problema da 
esquerda seria não perceber que o par democracia liberal / economia de mercado é a melhor 
coisa que há apesar dos seus defeitos. Esta postura “a la” Churchill dá imenso jeito: as coisas 
eventualmente melhorarão, mas até lá é bom que fiquem como estão. 
 
Continuo a achar que ser de esquerda é, no fundo, achar que as coisas não devem ficar como 
estão; e que as coisas podem deixar de ser como são. Esta postura faz-me sentir desconfortável 
com duas posições correntes: desde logo, com a direita, “et pour cause”; e, depois, com grande 
parte da esquerda onde insisto em navegar, pela sua insistência em se recusar a pensar nas 
potencialidades do actual sistema, e pela casmurrice com a ideia utópica de transformação 
radical da sociedade e da economia. 
 
Eu (e muitos outros, espero) embirro solenemente com o demissionismo fatalista do 
“mainstream” PS face à democracia liberal e à economia de mercado que temos; mas embirro 
tanto ou mais (porque se deve embirrar mais com os que nos são próximos, e ser mais exigentes 
em relação a eles) com a retórica utópica e revolucionária (mesmo quando congelada 
criogenicamente). Aqui vai, então, a bomba (ah, o meu fundo anarquista!): também acho que a 
democracia liberal é a coisa melhorzinha; também acho que a economia de mercado está mais 
próxima do comportamento económico das pessoas e sociedades do que de uma criação 
historicamente relativa chamada capitalismo. 
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Esperem, não me matem ainda. É que eu acho que não é nada disto que PSs e Fernandes dizem. 
Pela mesma razão que, em Portugal, o PSD usurpou indevidamente o termo “social-
democracia” e o PS finge ter feito o trabalho de actualização de ideais socialistas que nunca 
teve. O que eu desejaria que a esquerda pensasse – e depois fizesse – é outra coisa. Primeiro: 
garantir que, em Portugal, a democracia liberal funciona; garantir que, em Portugal, a economia 
de mercado funciona. Em Portugal temos um travesti de democracia liberal mascarando o 
patriarcalismo e as cunhas; e dois ou três grandes grupos económicos, maus gestores e péssimos 
serviços. Segundo: batalhar para que a democracia liberal se aprofunde e multiplique em formas 
de cidadania mais completa em todos os sectores da vida: trabalho, família, ambiente, 
sexualidade, etc., e não se fique apenas pela ritualidade pobre do parlamentarismo; e batalhar 
para que a economia de mercado seja verdadeiramente regulada no sentido de garantir serviços 
públicos de qualidade, uma fiscalidade justa e uma redistribuição o mais equitativa possível (as 
social-democracias nórdicas confirmam que é possível acumular riqueza e ao mesmo tempo 
distribui-la). 
 
Ora, isto, nem PSDs e PSs, por um lado, nem o PC, por outro, ou o Bloco (ainda por outro) 
dizem. Nas actuais circunstâncias, em que a esquerda está de pousio, talvez se devesse debater a 
sério estas questões: questões pragmáticas, questões tácticas e estratégicas, é certo, mas também 
questões ideológicas. O meu sonho era que, vindos do PS, do PC ou do Bloco, se juntassem 
(como tendências nos partidos, como “think tanks”, como partidos ou movimentos, pouco 
importa) pessoas que se assumissem como “Sociais-Democratas de Esquerda” – gente apostada 
na crítica feroz ao demissionismo centrista e oportunista, mas também farta da sobrevivência do 
vírus utópico-revolucionário (posso ser mauzinho e preconceituoso?: nem “betos” nem 
“freaks”). 
 
Às vezes as coisas mudam não com novas e totais invenções, mas com recuperações de coisas 
antigas que se perderam. E uma delas é a social-democracia. A sério. De esquerda. Quem 
alinha? 
 
 
Texto apresentado numa jornada de reflexão da “Plataforma pelo Direito de Optar” 
(Webpage, 18.05.02) 
 
A questão do aborto é, sem dúvida, um dos grandes divisores de águas na sociedade e na 
política portuguesas. Foi-o no referendo, no processo político que o antecedeu e nas 
consequências que ele teve. Tornou-se num símbolo: de como as grandes divisões na nossa 
sociedade têm lugar na política sexual; e do descalabro do nosso sistema político (com a 
deslegitimação da representatividade da Assembleia da República e a convocação de um 
referendo que acabou por nem sequer ser vinculativo). É também uma das grandes brechas 
civilizacionais que separam Portugal dos outros países da Europa. Trata-se de um dos grandes 
divisores graças ao simplismo dos termos em que a questão é colocada pelo lado anti-aborto e 
não tanto pelo assunto em si. Colocada em termos de “Vida”, a questão torna-se 
necessariamente simplista porque baseada em absolutos, quando a base do pensamento e das 
escolhas é a comparação relativa. 
 
O grande problema com que nos confrontamos é que a definição do feto como humano (actual 
ou potencial) é, no fundo, partilhada pelos defensores do aborto. Assim sendo, todo o discurso e 
retórica pró-escolha estão condicionados pelo discurso e pela retórica anti-aborto. Nesse 
sentido, pode dizer-se que o discurso anti-aborto é hegemónico, porque mais próximo de um 
consenso generalizado sobre o valor da reprodução humana, das crianças e da ética da defesa 
dos mais fracos. Fomos todos educados a pensar assim, tal como fomos, de uma forma ou de 
outra, educados a pensar que as mulheres são de algum modo “inferiores” aos homens – 
cabendo a estes tutelar-lhes os direitos. 
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Tentando escapar a tudo isto, os movimentos pró-escolha elaboraram a sua táctica em torno da 
questão da saúde reprodutiva, da denúncia de situações dramáticas entre as mulheres, dos 
pontos de vista clínico, psicológico e social. Ao fazerem-no, abriram o campo ao discurso 
hegemónico, pois a resolução desses problemas pode ser sempre partilhada por todos os campos 
e remetida para áreas de decisão que não a legislação sobre a IVG. Além disso, a luta pelo 
aborto tem sido centrada na despenalização, o que permite a “reserva mental” de aceitar o 
aborto como acto pelo menos ilícito (se não mesmo criminoso). Neste quadro, o capital cultural, 
social e de influência dos sectores anti-aborto mantém-se fortíssimo. Por um lado, porque 
qualquer fundamentalismo (como o da “vida”) é uma resposta simples, facilita a união e 
dispensa a crítica, a dúvida, a “nuance”; por outro lado, porque o discurso anti-aborto tem 
assegurado o seu meio ambiente de reprodução nas estruturas familiares tradicionais, nas 
relações de género retrógradas, nas concepções patriarcais sobre feminilidade e maternidade, na 
repressão da sexualidade, na hipocrisia da não-relação entre vida pública e privada, no sistema 
médico e legal, na influência da Igreja Católica. 
 
O problema central do movimento pró-escolha em Portugal parece, pois, ser o facto de estar 
prisioneiro de uma lógica de busca de mínimos denominadores comuns: a diminuição do 
sofrimento das mulheres, a jusante da garantia ou não dos seus direitos. A actual situação é toda 
ela um pacote de más notícias: denota a fraqueza do movimento feminista no nosso país; denota 
o conservadorismo cultural e sexual de grande parte da nossa esquerda; denota o poder e a 
influência de forças conservadoras como a Igreja Católica; denota a ausência de educação 
sexual; e denota a fraqueza da nossa cidadania e o à-vontade com que se aceita que sejam 
sobretudo as mulheres a sofrerem com essa falta. Provavelmente não iremos muito longe com o 
argumento da fraqueza do movimento feminista. Se é fraco é porque... é fraco, e a única coisa 
que há a fazer é reforçá-lo. Parece-me, todavia, que as mesmas razões que levaram a que esse 
movimento tivesse sido fraco em Portugal, são as que poderão levar a que surja entre nós outro 
tipo de movimentação, mais abrangente e focada em assuntos como o aborto. Que quero dizer 
com isto? 
 
Portugal é um país que ficou, como sabemos, na quase pré-modernidade em muitos aspectos e 
saltou directamente para a pós-modernidade noutros. Como já vai sendo hábito ouvir-se dizer, é 
o país dos telemóveis e da proibição do aborto; é o país com uma das maiores taxas de emprego 
feminino, mas onde as mulheres usufruem de menos direitos. Significa isto que não tivemos o 
quadro social necessário para o surgimento de um movimento feminista do tipo do que 
aconteceu nas sociedades industrializadas. Mas temos um quadro que permite propor agendas 
de luta que congreguem todas as necessidades não satisfeitas em termos de cidadania. Neste 
campo temos, nomeadamente, a educação sexual, a transformação das relações de género, a 
inovação nas formas de família, a abertura à diversidade sexual, os direitos e a saúde 
reprodutivas. A própria esquerda e os sectores chamados progressistas ou mais liberais da nossa 
sociedade, aceitam mais facilmente agendas políticas relacionadas com a igualdade social e 
económica do que agendas relacionadas com a igualdade de género ou sexual. Há que dizê-lo: o 
nosso ambiente político é conservador, mesmo nas áreas políticas onde se esperaria que não o 
fosse. Ou não é óbvio para toda a gente que o aborto não foi legalizado porque o PS não quis? 
 
Repensar o que foi o movimento pró-aborto; repensar o que foi o processo político que 
conduziu ao referendo; repensar o que foi a campanha do referendo e o resultado deste 
significa várias coisas: em primeiro lugar, pensar sobre o quadro político da área que 
apoiou o “Sim”; segundo, pensar sobre a primazia dos partidos ou dos movimentos de 
cidadania; terceiro, pensar sobre estratégia, em termos de “conciliação” ou 
“radicalização”; terceiro, pensar em termos de argumentos e valores; quarto, pensar em 
termos de táctica de campanha. A meu ver, todas estas questões necessitam de alguns 
novos (ou velhos? É espantoso como tudo o que digo abaixo já foi dito nos anos... sessenta!) 
pontos de partida que podem inverter – mesmo que só a médio prazo – a “lógica de 
derrota” do movimento pelo “Sim”: 
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1º – O movimento pró-escolha deve ser um movimento centrado na reivindicação dos direitos 
das mulheres e não, como tem sido, na saúde ou na resolução de um drama social. Refiro-me ao 
direito ao uso do corpo e à liberdade de escolher e decidir, incluíndo, naturalmente, o direito à 
saúde reprodutiva. 
 
2º – Este movimento deve incluir outras agendas – e fazer pontes com quem com elas lida – 
relacionadas com a família, o género e a sexualidade, bem como com a promoção de uma 
sociedade laica. 
 
3º – Este movimento deve ter noções claras sobre a natureza social do Corpo e da Pessoa, 
opondo-se frontalmente ao discurso sobre a “Vida”. Como disse um dirigente dos Católicos pela 
Livre Escolha americanos: “o pensamento e conhecimento sociológico, médico e filosófico 
facilmente leva à conclusão que os fetos não são pessoas. Não são, assim, o equivalente moral e 
físico das mulheres em cujos corpos eles crescem”. Só assim se poderá contrariar a crescente 
atenção da medicina aos fetos (e mesmo aos embriões), a sua visibilidade e a sua transformação 
em actores sociais virtuais – coisa que não são. 
 
4º – Este movimento deve assumir claramente a defesa da legalização do aborto assistido e 
gratuito e não ficar-se pela despenalização e/ou descriminalização. 
 
 
Sem título 
(Webpage, 1.06.02) 
 
Até há poucos dias o actual governo usava uma estratégia retórica que consistia em fingir que 
ainda não estava no poder, mas sim em campanha: qualquer comunicado referia sempre o 
descalabro em que supostamente o PS teria deixado o país. Esta modalidade está, agora, 
esgotada. Em vez dela, conseguiu-se o prolongamento da sessão legislativa, de modo a coincidir 
com o campeonato mundial de futebol, culminando na partida para férias dos portugueses e das 
instituições. Convenhamos: é o contexto ideal para legislar “à bruta”. 
 
A brutalidade consiste num duplo propósito: destruir tudo o que ainda exista de democracia 
social, e privatizar o que ainda esteja por privatizar. É isto que veremos acontecer na segurança 
social e na saúde, na prestação de serviços públicos e na administração pública, nas alterações 
às leis do trabalho, da imigração e da nacionalidade, e por aí fora. A destruição é feita com base 
na cartilha neo-liberal, só que num país onde os serviços públicos e o Estado-providência nunca 
se estabeleceram como deve ser. O aumento do IVA ou as isenções fiscais à cabeça para muitas 
empresas e transacções financeiras, significam remeter os custos para os contribuintes no geral. 
Significa socializar os prejuízos e privatizar os benefícios. O resultado será, necessariamente, o 
aumento de pessoas excluídas, marginalizadas ou em situação instável numa sociedade que não 
tem a flexibilidade e os níveis de desenvolvimento que permitam a essas pessoas “virarem-se”. 
Parece irracional? Não seria de esperar que o governo tivesse medo de revoltas sociais, 
insegurança, instabilidade? 
 
Não. Porque a estratégia de direita tem dois braços: o braço que tira do domínio público para dar 
ao privado, e o braço que reprime a contestação. A insegurança a ser provocada pelas políticas 
de direita será combatida com a obsessão securitária e policial da mesma direita. Pelo meio, o 
apelo à calma e a solução apresentada basear-se-ão em velhos slogans: valores de obediência, 
valores de família, religião. O descalabro será justificado com o descalabro daqueles valores, e 
aí teremos as políticas de “apoio à família”, as aulas de “religião e moral”, a estigmatização das 
mulheres solteiras ou das que abortam, e por aí fora. Disso tudo se encarregará a componente 
que o cavaquismo não tinha: a extrema direita de Paulo Portas. 
 
Bem sei que esta visão pode parecer um pouco paranóica. Afinal de contas não tem Durão 
Barroso aquele ar de quem não sabe o que está a fazer? Não parece o governo ziguezaguear, 
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sem aquela “segurança” que caracterizava Cavaco? É verdade que sim. Mas aquilo que 
distingue o cavaquismo desta nova coisa, é que esta está muito mais dependente de certas 
forças, pelo que não precisa de pensar por elas ou substitui-las. Basta ecoá-las. E essas forças 
são a Opus Dei, a banca a ela associada, alguns grandes grupos económicos, e o batalhão de 
guildas profissionais que se lhes associam, da tropa à Ordem dos Médicos, da construção civil 
ao futebol. Qual cereja no bolo, acrescente-se a televisão: o serviço público já não precisa de ser 
controlado como aparelho ideológico do Estado, quando existem “media” de grupos privados 
que estão nos alicerces do próprio governo – Belmiro e Balsemão. 
 
Assistimos a algo de completamente novo. Agora não se trata de um Marcelo Caetano a tentar 
modernizar uma ditadura parola; nem de Cavaco a tentar racionalizar o colectivismo herdado do 
25 de Abrril. Agora o que temos é a aliança entre a tecnocracia neo-liberal e a direita 
salazarenga à portuguesa, com um bando de idiotas no governo que não façam sombra aos 
grupos económicos. Continuaremos todos a pagar impostos para que quem já tem muito 
dinheiro não os pague, e não para que os serviços públicos funcionem. Estes, de qualquer modo, 
passarão a ser privados e caros. E quando sentirmos na pele os efeitos na nossa pauperização, 
ser-nos-á dito que a culpa é nossa porque não soubemos construir famílias tradicionais para 
substituírem as funções de apoio do Estado. 
 
 
Imigração e pânico cultural 
(Webpage, 28.06.02 e “Jornal do Bloco de Esquerda”, 09.02) 
 
Ao Portugal orgulhosamente só de Salazar, sucedeu o Portugal orgulhosamente inserido na 
fortaleza Europa. Ao Portugal do colonialismo e das guerras coloniais, sucedeu o Portugal 
“invadido” por imigrantes das ex-colónias e da Europa (a de Leste) que está do lado de fora da 
fortaleza. Ao Portugal das emigrações miseráveis para o Brasil e para a Europa do Norte, 
sucedeu o Portugal que precisa de quem trabalhe nas obras, nas limpezas e na restauração. 
 
Habituados a verem-se como colonizadores excepcionais – miscigenadores e multiculturais – os 
Portugueses fecharam os olhos à prática da escravatura, à exploração dos colonizados e às 
guerras coloniais. Habituados à narrativa do “universalismo” português, nunca se perguntaram 
porque não é Portugal, ele próprio, uma sociedade multicultural. Habituados à narrativa 
sacrificial da emigração portuguesa, nunca se questionaram sobre a semelhança com aquilo que 
africanos, brasileiros e europeus de Leste agora vivem. 
 
O discurso e atitudes contra os imigrantes são o resultado perverso dos discursos e atitudes que 
vêem a Nação como uma unidade natural e orgânica, e as culturas como unidades imutáveis e 
estanques. São também, no nosso caso, o resultado da experiência colonial. “Raça”, cultura e 
língua são, assim, construídas como evidências que separariam o Nós dos Outros. Ora, a base da 
vida democrática não pode ser o Nós da Nação, mas sim os múltiplos Eus que constituem a 
cidadania de uma República, mesmo quando as pessoas se associam para a defesa dos seus 
interesses e a superação da desigualdade de oportunidades resultante de diferentes origens de 
classe, género, estatuto, etc. 
 
O próprio conceito de nacionalidade tem que ser seriamente revisto. Já temos, por exemplo, a 
experiência da (suposta) livre circulação dos cidadãos dentro da União. O mesmo deveria ser 
possível para cidadãos de fora dela. Sabemos, no entanto, que o trabalho imigrante é o trabalho 
de quem foge à pobreza, ocupando, no país de acolhimento, os empregos deixados vagos por 
quem já fugiu a ela. Do mesmo modo que na era industrial existiu o pânico das classes 
populares – descritas como atrasadas, preguiçosas, arruaceiras, degeneradas, doentias, sujas e 
bárbaras – na era pós-industrial é o Outro do terceiro mundo que ocupa este lugar fantasmático. 
Este Outro é ainda mais identificável do que o camponês, o operário ou o marginal urbano: ele 
é, tal como o foi o colonizado, marcado pela exclusão – é de outra “raça”, tem hábitos culturais 
“estranhos” e fala línguas “esquisitas”. 
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Estas ideias são ainda exacerbadas pelo espírito securitário e defensivo que se vive hoje. Até o 
Presidente da República faz esse discurso, dizendo ser impensável receber quem ponha em 
causa as nossas “tradições” com atitudes fundamentalistas. Claro que é inpensável: mas também 
o são os fundamentalismos católicos que existem entre nós. A questão é, no fundo, simples: 
toda a gente pode acreditar e defender o que bem entender desde que não o imponha aos outros. 
Isto aplica-se a fundamentalistas islâmicos como se aplica a fundamentalistas anti-aborto ou da 
Opus Dei. 
 
A ideia de Nação e Cultura unas (perturbadas pelos vírus culturais dos Outros) deve ser posta 
em causa. No seio de qualquer sociedade, existem diferenças culturais profundas, consoante os 
níveis de educação, as origens de classe, as regiões, o género, etc. A cultura, na realidade, não é 
mais dos que os sentidos partilhados por pessoas com interesses e vivências comuns. A ideia de 
Nação e Cultura unas é de tal maneira vaga, abrangente e irreal, que acaba por servir de máscara 
para a diversidade e para a desigualdade interna a uma sociedade. Daí a obsessão oficial com a 
língua unificadora; daí a promoção de patriotismos – os guerreiros ou os futebolísticos; daí a 
invenção de uma narrativa histórica mítica. O verdadeiro perigo dos imigrantes é porem estas 
evidências em cheque com a sua alteridade. 
 
No campo cultural, a esquerda deve ser capaz de dizer que o seu projecto é o de uma sociedade 
multicultural e cosmopolita, onde seja possível surgirem misturas e novas formas culturais. 
Trata-se de recusar a ideia comunitarista de Nação e defender a ideia de República como 
sociedade de cidadãos. Uma República onde deveres e direitos sejam iguais para todos, 
imigrantes ou não; onde a diversidade cultural não tenha que ter origem na exclusão social e 
económica – como acontece cada vez mais com os filhos da primeira leva de imigrantes 
africanos; onde não se imponha um falso multiculturalismo comunitarista, em que cada 
comunidade imigrante viva separada em nome de um suposto respeito pelas identidades; onde 
não se estabeleça uma hierarquia racista de preferência pelos imigrantes de Leste, geradora de 
conflitos intra-imigrantes. 
 
 
Adeus, Estados Unidos 
(Webpage, 5.09.02) 
 
Passei uma grande parte do Verão nos Estados Unidos. Sempre considerei os EUA como uma 
espécie de segunda “pátria”: fiz lá o décimo-segundo ano e o mestrado, e sempre frequentei o 
país assiduamente. O inglês é, para mim, mais do que uma segunda língua – é uma forma 
alternativa e complementar de pensar e sentir, presente até em pensamentos e sonhos. Nos EUA 
descobri e concretizei muitas coisas importantes para a minha identidade – a começar pela 
minha primeira relação amorosa com um homem. E grande parte das minhas referências 
culturais – eruditas ou “pop” – são americanas. 
 
Uma das consequências – a meu ver positiva – desta identificação foi ter-me situado numa zona 
de fricção com os meus “companheiros de estrada” das coisas da esquerda: sempre critiquei o 
anti-americanismo primário e, sobretudo, as “certezas” de tanta gente que nunca pôs lá os pés 
(embora, é claro, não critique as certezas de quem viu os EUA porem os pés nas suas vidas e 
países...). Ganhei perspectiva em relação às ideias políticas da esquerda à europeia, ao mesmo 
tempo que pude perceber melhor como a hegemonia americana é reproduzida, quotidianamente, 
entre os próprios americanos. 
 
Tudo isto para dizer o quê? Para dizer que esta viagem foi um ponto de viragem: foi como 
aquelas situações em que vemos um familiar ou um amigo revelarem um lado que 
desconhecíamos – e que não nos agrada muito. Não é preciso ser muito esperto para perceber 
que o 11 de Setembro está na origem disso. O país está possuído por um ataque de orgulho e 
patriotismo como nunca vi: não há carro – ou bicicleta, ou casa – que não ostente uma (ou mais 
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do que uma) bandeira americana. O pensamento crítico parece ter sido suspenso por tempo 
indefinido: é assim que é possível aceitar ter como presidente um vegetal cretino (digamos, um 
repolho, por oposição a uma cenoura, vegetal que sempre tem uma certa dignidade); é assim que 
é possível ninguém reagir aos anúncios constantes de uma guerra com (ou melhor, sobre) o 
Iraque; é assim que é possível aceitar as medidas securitárias sobre viajantes, sobre a internet, 
sobre os transeuntes, sobre toda a gente. No meio disto tudo, o mais doloroso foi verificar que 
existe um “clima” que impede a conversa franca sobre estes assuntos. Instala-se a auto-censura, 
por receio de ferir susceptibilidades – mesmo as daqueles que antes tinham um discurso crítico 
sobre o seu país. 
 
Se a isto se juntar a agudização de uma outra velha tendência americana – de raiz puritana e 
utópica – no sentido do controlo dos comportamentos julgados “maus” (e a insanidade anti-
tabagista será o melhor exemplo disso), o caldo resultante é assustador. É, pelo menos, o 
suficiente para pôr de lado qualquer projecto de voltar para lá: seria incapaz de viver num sítio 
onde pessoas supostamente inteligentes tendem a acreditar num médico que lhes diz que o 
cheiro a tabaco na roupa e cabelo pode prejudicar a saúde do seu filho, ao mesmo tempo que um 
analfabeto do Texas pode exterminar quem quiser em qualquer parte do globo. 
 
Politicamente, que significa tudo isto? Basicamente, que o 11 de Setembro estabeleceu a 
unilateralidade absoluta dos EUA, no campo da política internacional, assim como, no plano 
cultural interno, ajudou a reforçar as tendências puristas e patrióticas. O que aí vem não se 
anuncia bom: pela primeira vez, os EUA vão atacar o Iraque sem precisarem de autorização da 
ONU, e dispensando aliados europeus ( a não ser o 51º Estado da União, o Reino Unido). Ao 
mesmo tempo recusam o Tribunal Penal Internacional, assim como recusam os protocolos de 
Quioto. É de esperar que esta nova forma de imperialismo traga consigo os seus sub-produtos 
culturais: puritanismos e securitarismos, que irão de coisas aparentemente menores como a 
paranóia anti-tabagista (ao mesmo tempo que nenhuma paranóia anti-poluição é promovida...) 
até coisas maiores, como a definição simplista de quem é um inimigo perigoso (o terrorista real, 
o terrorista potencial na pessoa de esquerda e, por fim, o próprio ser-se de esquerda como 
anátema). 
 
Provavelmente o ditado mexicano mais conhecido é aquele que reza assim: “Pobre México, tão 
longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos”. Há qualquer coisa de incorrecto neste ditado: é 
que o imperialismo americano vai junto com uma forte crença na proximidade de Deus (“One 
Nation under God”; “In God we trust”; “So help me God”, etc). Não me admiraria que, ao 
fundamentalismo islâmico se viesse a opor um fundamentalismo cristão à americana, como 
combustível de uma nova política imperial. Um dia ainda estaremos todos a dizer: “Pobre 
Mundo, tão perto de Deus e dos Estados Unidos”. Pela parte que me toca, vou continuar a 
manter a minha distância em relação a Deus. E vou distanciar-me um bocado mais dos Estados 
Unidos. 
 
 
“These are a few of my favourite things...” 
(Webpage, 5.09.02) 
 
Quem, como eu, passou a vida inteira em escolas (dito assim, até parece uma vida triste...), sabe 
a importância simbólica que tem a “rentrée”. É no começo do famigerado “ano lectivo” que se 
fazem balanços e tomam decisões. O aniversário, o Ano Novo (e, já agora, o Ano Fiscal...) são 
remetidos para a garridice das crendices populares ou para o cinzento da burocracia. Este ano 
não foi marcado apenas pela desilusão com os EUA e a confirmação de que agora vivemos 
numa ordem unipolar perigosa (ou a confirmação dolorosa de que, sim, o nosso país está a ser 
governado por Paulo Portas). Coisas boas foram criadas e divulgadas – e tive a sorte de ter 
consumido algumas delas. 
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Nas suas análises da estética, os “antigos” usavam uma noção de que gosto muito: o transporte. 
Queriam com isso referir a sensação de, perante uma obra estética (ou outra), sermos levados 
para fora de nós mesmos, para outro sítio, para outra dimensão. Em suma, somos mexidos por 
algo e nesse movimento transformamo-nos e regressamos, renovados, a nós mesmos. Eis o 
“top”, infelizmente curto, dos autocarros que apanhei... 
 
No campo do ensaio (porque na ficção – e infelizmente para um leitor ávido como eu – nada de 
especial me aconteceu) mexeu-me “Réflexions sur la question gay”, de Didier Éribon, publicado 
na Fayard. Há muito tempo que não lia nada tão lúcido sobre “a questão gay”. Éribon parte da 
noção de “injúria” (ou “insulto”) como a primeira e constante identificação dos gays. A partir 
daí, a sua análise das várias estratégias de criação de identidade e luta – de superação da injúria 
– é brilhante. Por favor leiam-no, para perceberem a ligação entre percursos biográficos e 
percursos políticos e sociais. Alguma editora se candidata a publicá-lo em Portugal? Algum 
francófono/francófilo se oferece para traduzir? Cinco triângulos rosa! 
 
No campo académico que me toca, a antropologia, os catálogos das editoras, cá e no 
estrangeiro, aborreceram-me de morte. E as teses universitárias não são, infelizmente, grande 
alternativa. Com uma excepção recente: Manuela Ivone Cunha (Universidade do Minho) 
abanou-me com a sua tese de doutoramento “Entre o Bairro e a Prisão: Tráfico e Trajectos”. 
Ficamos a perceber, através das vidas das presas da cadeia de Tires, o que aconteceu ao sistema 
prisional nos últimos dez anos e, sobretudo, como este país se concentra na perseguição ao 
pequeno tráfico de droga – coincidente com as populações estigmatizadas e outrora conhecidas 
como “classes populares” – enquanto os (tu)barões (colombianos e portugueses) ficam 
incólumes nas lavandarias de dinheiro e nos paraísos fiscais. Quem veja o meu CV pode dizer 
que o comentário é imodesto: mas juro que, como orientador da Manuela, aprendi mais do que 
ensinei... Cinco antropófagos! 
 
No cinema, a coisa está triste. Filme após filme, nenhum conseguiu superar o movimento de 
deslocação que me provocou o mexicano “Y Tu Mamá También”, de Alfonso Cuarón. Juntar o 
género do “road movie” ao género do “coming of age”, sem esquecer o espectro da morte, a 
sexualidade e o contexto social e político, é obra. Poderia resultar numa mixórdia, e afinal é 
uma iguaria. Precisamos de histórias destas, e contadas desta maneira – a beleza imperfeita dos 
conflitos interiores e das relações entre as pessoas, sobre o pano de fundo da imperfeição bela 
do mundo exterior e dos seus conflitos. E tudo isto sem a insuportável snobeira de um 
“programa” ou de uma “escola” subjacente ao filme. Inteligente, sem ser pedante. Sensível, sem 
ser lamecha. Engajado, sem ser militante. Divertido, sem ser palerma. Sensual, sem ser 
eroticozinho. Cinco margaritas! 
 
No terreno do audiovisual caseiro, flutuei no sofá vendo “Waking Life”, de Richard Linklater. É 
um daqueles casos em que a técnica fascina e se torna, ela própria, em estética. A animação por 
computador sobreposta às imagens “reais” dos actores e cenários leva mais longe o que já a 
música (e ela não está ausente neste filme, bem pelo contrário) fazia no cinema “normal” – 
compor um sonho, para lá da representação do real. E é de sonho versus realidade – a 
velhíssima questão – que o filme trata. O herói vai consultando especialistas sobre o assunto, o 
que infelizmente nos leva a ter que ouvir alguns depoimentos chatos no meio de muitos 
fascinantes. Quem quiser ter uma ideia da beleza desta proeza técnica, veja a cena do ensaio do 
tango logo na parte inicial do filme. Cinco sonhos! 
 
O audiovisual caseiro – à semelhança da estante de livros – permite ainda revisitar coisas 
antigas. E permite que nasçam pequenas obsessões. Tem sido o caso com as edições em 
videocassete e DVD da “sitcom” americana “Friends”. Eu já era fanático do género (pagaria, e 
bem, por um canal só de “sitcoms”), mas “Friends” acrescenta ao “speed”, ao humor e às 
“punch lines”, a ligação entre o espectador e um grupo de personagens com aquele tudo-nada 
que as faz serem mais do que bonecos. Foram mortos à nascença em Portugal com a experiência 
de dobragem da TVI. Alguém os ressuscita? Cinco amigos (aliás, seis...)! 
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Outra revisitação caseira constante tem sido – mais por “culpa” do outro ocupante da casa... – 
“Un Air de Famille”, de Cédric Klapisch. O argumento é de Agnès Jaoui e Jean-Pierre Bacri, a 
dupla genial que ficou mais famosa em Portugal com o sucesso de “Le Goût des Autres”. A 
situação teatral – a acção decorre num único espaço – permite que quase tudo dependa do jogo 
entre as personagens (e dos diálogos), uma família cujos membros estão aprisionados nos 
(maus) hábitos do seu passado. Reconhecemo-nos todos ali, naquele divã psicanalítico familiar. 
Conhecemos a Jaoui numa sessão especial no Nimas, o que tornou o filme ainda mais objecto 
de culto caseiro e massacre dos amigos. Percebemos que ela não é nem estrela, nem 
intelectualóide – é apenas uma de nós, com os pés no chão e a cabeça nas nuvens. Cinco 
óscares; perdão, césares; perdão: jaouis. 
 
Para um entusiasta da pintura como eu, parece estranho não referir nada nesta área. Acreditem, 
ninguém tem mais pena do que eu. De certo modo, a animação de “Waking Life” supre essa 
falha. Noutra área sensorial, confesso que sou um pouco débil auditivo e raramente fico 
genuinamente surpreendido com uma música. Mas isso aconteceu via cinema, com a banda 
sonora de “Monsoon Wedding” (“Casamento Debaixo de Chuva”). Mychael Danna consegue 
sincretar os sons dos filmes indianos de Bollywood, com sonoridades da música de dança 
ocidental, produzindo um híbrido contagiante – é a crioulidade no seu melhor. Ou me engano 
muito ou não tarda nada vai tudo dançar com requebro de ombro e anca, mãozinha flutuante e a 
cabeça a fazer um tique-taque horizontal. Cinco chamuças! 
 
E, finalmente, um toque de humor sério. Descobrimos – eu e o meu Outro caseiro – a “stand-up 
comedienne” Margaret Cho quando fomos ver o filme “Notorious C.H.O.” em San Francisco. 
No regresso a Portugal encomendámos a gravação de outro espectáculo desta coreano-
americana, assumidamente “fag hag” (“Fag hags are the backbone of the gay community...”) 
que se aguenta sozinha num palco durante hora e meia a zurzir na moral e nos bons costumes da 
América. É dela a famosa (cá em casa...) frase, dita em tom entre o histriónico e o paniquento: 
“Am I gay? Am I straight? And then I realized I’m just slutty! Where’s my parade?!”. Cinco 
“fag hags”! 
 
E já que estou numa de casa, deixem-me perder completamente a vergonha. Poderia falar de mil 
e um acontecimentos da esfera pessoal que me causaram “transporte” – ou me deixaram apeado. 
Bons e maus. Mas não interessam a ninguém ou não me interessa que interessem. Uma 
excepção, todavia, pois transborda a esfera caseira: os textos que o Paulo começou a escrever na 
sua “webpage” (http://ppamp.home.sapo.pt). Fortíssimos. Num país onde domina a homofobia 
(sim, os homossexuais são discriminados) e, além disso, a hipocrisia (sim, ninguém assume que 
discrimina alguém por ser homossexual), ele arriscou e, ao arriscar, transportou-me. Cinco 
beijos. Ou mais! 
 
 
Volta, Clinton, estás perdoado 
(Webpage, 11.09.02) 
 
No dia 11 de Setembro do ano passado fiquei a saber do ataque terrorista ao World Trade 
Center através de uma televisão num hipermercado. Estava a comprar um leitor de DVD para o 
meu pai, cujo aniversário é a 12. Estava com dois problemas mais prementes, um pouco 
importante, o outro muito importante. Por um lado, queria comprar um leitor que permitisse ler 
DVDs das diferentes regiões. É verdade, em vez de globalização, regionalização. Por outro, o 
aniversário do meu pai fazia-me pensar pela enésima vez na situação de saúde dele e no 
espectro da morte. A dele, a minha, a de nós todos. 
 
Um ano depois, querem fazer-me crer que a coisa mais importante do mundo foi o 11 de 
Setembro. É claro que só um idiota – não é preciso dizer “cruel” ou “imoral”, basta dizer idiota 
– poderá dizer que o 11 de Setembro não teve qualquer importância. Teve. Teve-a para os 
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familiares e amigos das pessoas que morreram. Teve-a para o destino colectivo dos estado-
unidenses. Teve-a para o destino colectivo do planeta. Não porque tenham morrido cerca de 
3000 pessoas. Não há contabilidade criativa possível nesta coisa das mortes. Três mil é horrível, 
nem menos nem mais horrível que as muitas mais pessoas mortas em n guerras por esse mundo 
fora (o que é horrível é que o ênfase nos 3000 de Nova Iorque faça esquecer ou remeter para 
segundo plano os milhares e milhares mortos em outras circunstâncias políticas). 
 
A questão é que a importância do 11 de Setembro está directamente relacionada com a 
importância dos EUA. O ataque foi transmitido praticamente em directo pela televisão; e o 
ataque foi perpetrado contra símbolos do poder político e económico estado-unidense. Quando o 
centro do império é atacado por um bando de facínoras, o império passa de carrasco a vítima. E 
não há nada de tão perigoso e assustador como a reacção de uma vítima poderosa. Não me 
refiro, evidentemente, aos americanos comuns. Eles nunca farão nada que possa pôr em causa o 
seu bem-estar. A forma particular de anestesia americana – que consiste num misto de 
consumismo, de batalha pela vida na ausência de um Estado social, e de crença religiosa na 
justificação de ambas as coisas pela ideologia da Terra Prometida – incita mais ao melodrama e 
ao sentimentalismo do que à acção. 
 
A acção é delegada no governo, personificado pelo Presidente. Este é suposto ser eleito 
democraticamente. Mas, para além do facto de os candidatos serem fabricados pelos grupos 
económicos e de a esmagadora maioria dos americanos não votarem por nem sequer estarem 
inscritos como eleitores, a legitimidade da eleição de Bush foi particularmente suspeitosa. Além 
disso, a acção dos governos dos Estados Unidos, sobretudo no plano internacional, tende a ser 
uma mistura de acção propagandística para consumo interno com acção económica em torno de 
dois pivots da “res americana”: petróleo e armas. A política externa americana parece uma 
baralhada infantilóide feita de impulsos e supetões, porque o complexo militar-industrial vive à 
mercê do mercado – uma coisa que vive de impulsos e supetões, não de uma racionalidade 
sustentada. 
 
Bandidos como Bin Laden e outros ofereceram de mão beijada ao conjunto de interesses que 
constituem o governo americano a oportunidade para o exercício de uma forma mais crua de 
hegemonia: o unilateralismo, exercido pela única superpotência. É comicamente trágico que tal 
tenha acontecido no momento em que a Presidência é ocupada por um fascista imbecil, apoiado 
por ideólogos tão sofisticadamente rudes como Robert Kagan – o homem que José Manuel 
Fernandes do “Público” decide entrevistar na edição de... hoje. O mesmo Kagan, aliás, que 
Tony Judt, na americana “New York Review of Books”, trucida junto com Bush, ao explicar 
como os Estados Unidos são o pior inimigo de si próprios ao prosseguirem esta política 
unilateral belicista. 
 
Tony Judt – que, repito, escreve numa revista americana, ao mesmo tempo que os jornais 
portugueses se especializam, algo provincianamente, na publicação de artigos carregados de 
americanismo primário – demonstra também como a retórica americana sobre a indiferença e a 
preguiça europeias falseia a realidade. A Europa gasta muito mais do que os EUA em ajuda 
internacional, participa muito mais do que os EUA em forças de manutenção da paz, e ainda 
consegue ter muito menos pobreza do que os EUA. O que isto significa é que, indirectamente, a 
Europa subsidia a política militar dos EUA, que assim poupam duplamente: graças à Europa e 
graças a manterem a sua população a anos-luz das conquistas europeias do Estado Social. 
 
Que a maioria dos comentaristas portugueses com direito a opinar nos jornais dos grupos 
económicos da paróquia ou dos grupos mediáticos internacionais não escrevam coisas deste 
teor, pode parecer surpreendente. Chocante, mais do que surpreendente, é o facto de repetirem 
acriticamente esse novo senso comum criado pelos EUA e que diz que a Europa “desistiu”, “só 
quer é paz” e diplomacia e não se quer comprometer, esperando que os EUA lhe acudam se 
necessário. O que a Europa está morta de saber – por experiência própria, embora muitos 
comentadores portugueses não se lembrem disso, nascidos que foram na “neutralidade” 
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salazarista – é que não se vai lá com guerra. O que a Europa está morta de saber é que qualquer 
ataque maluco dos EUA resulta – depois de as tropas regressarem a casa para desfiles 
patrióticos e de os argumentos de Hollywood começarem a ser escritos – em a factura ser paga 
por ela: em ajuda, em manutenção de paz, em imigração. 
 
O 11 de Setembro teve importância. Deu início a uma fase de hegemonia unilateral e arbitrária. 
Quando há umas décadas atrás um comando terrorista palestiniano assassinou atletas israelitas 
nos Jogos Olímpicos de Munique, foi igualmente um golpe simbólico terrível (terrorismo 
“islâmico” no Ocidente e durante o ritual pacifista dos Jogos Olímpicos). Começou então a 
época dos desvios de aviões, e provavelmente nunca houve tanto terrorismo como então. Isto 
para dizer que o surto de terrorismo actual não é mais nem menos – e é igualmente horrível – do 
que o que tem havido desde que o conflito israelo-árabe começou. O que temos de 
verdadeiramente novo é a oportunidade: sem União Soviética, com uma Europa mais unida e 
forte, com um Israel radicalizado à direita, e com uma ideologia do “laissez-faire” levada ao 
extremo, o complexo militar-industrial americano sente-se à-vontade para fazer o que quiser. 
 
Um ano depois dos ataques terroristas, e depois de 3000 mortos inocentes, os EUA preparam-se 
para invadir o Iraque. Eis a lista dos apoios que conseguiram até agora: o governo israelita de 
direita; a insular Inglaterra na pessoa do homem-que-destruiu-o-socialismo-democrático; muito 
provavelmente Berlusconi; e o senhor Durão Barroso Oliveira da Figueira, a quem Bush trata 
carinhosamente (?) pelo hispânico nome de “Hosé”. 
 
Entretanto, Bin Laden anda à solta, o Afeganistão lá ficou esquecido nas suas lutas tribais, Israel 
prepara-se para construir um Muro de Berlim com a Palestina, nada indica que o terrorismo 
tenha sido controlado, e o petróleo fluirá barato para os reservatórios dos carros dos americanos, 
“so help them God”. No meio disto tudo, Bush anda à solta. E os meninos bem comportados da 
colónia de Portugal, quais indígenas desejosos de serem assimilados, aplaudem. Volta, Clinton, 
estás perdoado! 
 
 
Três oportunidades, três 
(Webpage, 12.09.02) 
 
Grande parte da minha vida tem sido vivida depois do 25 de Abril de 1974. Passei pelo golpe, 
passei pela tentativa de revolução que se seguiu, passei pela “normalização” (o “25 de 
Novembro”), passei pela adesão de Portugal à União Europeia, passei pelo Cavaquismo, passei 
pelo PS no governo e desemboco, agora, na entrada no Euro e no governo Barroso-Portas. 
Qualquer uma destas coisas é infinitamente melhor do que a hipótese de ter continuado a viver 
naquela coisa obscura anterior a 1974. Mas qualquer uma destas coisas poderia facilmente ter 
sido mais rica e produtiva para o país e para todos nós do que foi. A sensação que hoje tenho é 
de sucessivas oportunidades perdidas. Ando pelas ruas e continuo a ver os mesmos sinais (é 
nesses sinais que se entrevê o estado das coisas, mais do que nas análises profundas) de atraso, 
de desleixo e dependência, de coisa obscura e marginal que caracteriza o pior de Portugal (rima 
e tudo, mas isso é uma característica nacional): o pó e as obras, o caos do trânsito e o 
comportamento animal dos condutores, os carros nos passeios e as pessoas a cuspir, a feiura da 
“arquitectura” nova e do “urbanismo”, lado a lado com a lepra dos prédios antigos, a ignorância, 
o autoritarismo, o quase-analfabetismo, a crispação e o stress, Fátima, futebol e preconceito. 
 
Foram três as oportunidades perdidas: a da democracia (que se poderia simbolizar na 
oportunidade perdida do 25 de Abril); a do desenvolvimento (simbolizada pela adesão à União 
Europeia); e a da igualdade, correspondente ao governo do PS que tivemos até há pouco. 
 
Quanto à democracia, porquê e como perdemos a oportunidade? Circunstâncias históricas à 
parte, a esquerda portuguesa não se portou bem no período a seguir ao 25 de Abril. Não sou 
daqueles que choram aqueles tempos por acharem que não se conseguiu fazer a Revolução. Pelo 
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contrário, acho que o problema foi ter querido fazer a Revolução. Nenhuma coisa neste mundo 
e nesta vida é começada de novo. Não há tábuas rasas. O tipo de frenesi (obviamente motivado 
pelo grau absurdo de injustiça da nossa sociedade à época) que se viveu gerou duas coisas: a 
alienação daqueles a quem os revolucionários queriam ajudar (basta ver os resultados eleitorais 
da época); e a reacção da direita, tão forte e primária que conseguiu juntar-lhe o PS. A reacção à 
revolução – o 25 de Novembro – fez com que a democracia estabelecida em Portugal fosse 
minimalista e reactiva. Isto é, formal. Ou seja, sem qualquer tentativa de alargar os direitos 
políticos a direitos sociais, económicos e culturais, ou deixando-os escritos e por aplicar. As 
condições fundamentais para o exercício da democracia – a educação e o esclarecimento – 
foram descuradas. Perdemos a oportunidade de educar e criar cidadãos e hoje isso está à vista: 
nas massas, isso é visível no impressionante grau de iliteracia, de falta de civismo, de não 
interiorização das próprias regras democráticas, na continuação do pior familismo, do 
paternalismo, do patrocinato, da corrupção, da crendice e, por fim, na entrega estupidificante ao 
consumismo e à alienação mediática. Mesmo o potencial de libertação e auto-constituição que 
os media e o consumo permitem foram coarctados pela entrada directa no consumo de massas, 
sem passagem pelo apuramento do gosto ou da diversidade. 
 
A segunda oportunidade perdida foi a do desenvolvimento. A entrada na União Europeia, e o 
fluxo quer de fundos financeiros, quer de regras e ideias, prometiam. Bem sabemos que a UE 
não é uma instituição de caridade e que o negócio político implica muitas desvantagens para 
países como Portugal. Mas, caramba, não é do mais elementar bom senso pensar que os fundos 
poderiam ter sido aproveitados para o desenvolvimento e não apenas para o crescimento? 
Quando digo desenvolvimento não estou a falar dos aspectos infra-estruturais da 
“modernização”: estradas, equipamentos, comunicações etc. Isso fez-se, nem sempre bem, mas 
fez-se. Estou a falar do desenvolvimento que garante superar a primeira oportunidade perdida e 
criar condições para os aspectos que abordarei na terceira: criar cidadãos autónomos e educados, 
em condições de trabalho dignas e tendentes à igualdade de oportunidades. Em vez disso, 
vimos, uma vez mais, as elites – as velhas e as novas – apropriarem-se dos fluxos financeiros. 
Vimos os esquemas, os desvios. Vimos a economia a não ser reconvertida, ao contrário do que a 
Irlanda, por exemplo, fez, ao apostar na educação e no capital cultural em directa relação com a 
reconversão de uma economia de produção de batatas e emigrantes em produção de informação, 
conhecimentos, conteúdos e toda a espécie de serviços “soft” que estão e estarão em demanda 
no mundo. As nossas estradas – onde as pessoas se matam – passam agora por campos 
transformados em coutadas de caça, conduzindo de cidade suburbanizada em cidade 
suburbanizada, onde vivem exércitos de empregados a prazo semi-analfabetos; passam a alta 
velocidade jipes conduzidos por uma elite cretina que se compraze com a sua ignorância e falta 
de sofisticação, rindo-se de quem não é ignorante como sendo um irrealista sonhador. 
 
E a terceira oportunidade perdida foi a da igualdade. Quando finalmente os socialistas 
chegaram ao poder, seria de esperar (eu sei, estou a armar-me em ingénuo...) que, após a 
instauração da democracia e após os fluxos financeiros da UE, tivéssemos finalmente um 
período de promoção da igualdade de oportunidades e de diminuição das desigualdades 
gritantes. Isto tinha que passar pela reforma fiscal; tinha que passar pela reforma da 
administração pública; tinha que passar pela criação de um Estado-providência, mesmo que em 
moldes novos e adaptados a tempos que não são os do pós Segunda Guerra Mundial. Mas tinha 
que acontecer e era o dever de um Partido Socialista. Em vez disso foi o que se viu: a primeira 
oportunidade não foi recuperada (a não ser em sectores marginais, como a ciência, por 
exemplo), e a produção de cretinos e de lambe-botas incrementou; a segunda oportunidade tão 
pouco – o neo-liberalismo instalou-se de vez; e a igualdade não foi promovida nas áreas do 
trabalho, da saúde e da segurança social, centrais para a criação de uma comunidade mais justa. 
 
O resultado destas perdas sucessivas foi o triunfo dos porcos. A extrema direita chega ao poder 
porque, quando faltam outros projectos, mais cosmopolitas, racionais e progressivos, é a tontice 
do nacionalismo, da família e da crendice (em suma do conservadorismo) que vêm ao de cimo. 
Só que desta vez não é para construir um remanso rural-católico à moda do Salazar. Desta vez é 
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para, através do neo-conservadorismo, promover um fechamento ao mundo (aos Outros, à 
Europa, à Diferença etc.) que permita a expansão ainda maior do neo-liberalismo. Já não se trata 
do conservadorismo nacionalista à antiga que serviria para reforçar o estado nação de modo a 
proteger o mercado doméstico (isso é o que eles querem que pensemos). Trata-se sim de uma 
forma de diminuir e mesmo desmantelar o Estado-providência de modo a facilitar os fluxos dos 
mercados globais. Que isto seja feito por supostos católicos é, no mínimo, moralmente triste: 
estamos nas mãos de um universo de banqueiros beatos ou beatos banqueiros aliados a capangas 
do futebol e das câmaras, promovidos por magnatas dos media. 
 
No geral e em média, como se costuma dizer, vivemos melhor do que em 1974? Vivemos, sim 
senhor. Como provavelmente teríamos vivido, tivesse, por absurdo, a “primavera” Marcelista 
continuado até hoje. Mas não vivemos tão bem como seria legítimo esperar num país que, em 
quase 30 anos, teve as três grandes oportunidades: a democracia, a integração na UE e uma 
governação socialista. 
 
 
A Questão LGBT e a Esquerda 
(Webpage, 4.10.02) 
 
Este texto é três-em-um: é um contributo para uma discussão no grupo LGBT do Bloco de 
Esquerda; é o esqueleto para uma intervenção na Conferência da ILGA-Europe a realizar-se este 
mês em Lisboa; e, claro, é um texto para todos vós, embora numa linguagem diferente da de 
uma crónica. 
 
Confrontamo-nos ainda com um preocupante consenso em torno do suposto carácter 
“secundário” das questões e lutas LGBT. O consenso dá-se entre pessoas “comuns” e pessoas 
envolvidas em activismos políticos e sociais; entre esquerdas e direitas; e, infelizmente, entre 
heterossexuais e LGBTs. Essa secundarização consiste basicamente no seguinte: as questões 
LGBT seriam questões do foro íntimo ou individual; as questões LGBT não seriam prioritárias 
quando comparadas com outras questões sociais; as questões LGBT seriam resolvidas depois de 
outras o serem, e por causa disso; as questões LGBT seriam questões de moda, sentidas por 
meia dúzia de pessoas cujas necessidades básicas esariam à partida resolvidas. 
 
Estas ideias são falsas, enganadoras e perigosas. São-no sobretudo no campo mais progressista 
ou da esquerda. Até porque muitos dos argumentos de direita mais não são do que argumentos 
de senso comum, sobrevivendo na esquerda menos esclarecida, quando esta tem a obrigação de 
expandir a aplicação do seu pensamento crítico a todas as áreas da vida social. 
 
No centro do problema está uma aparente dificuldade com que se confrontam tanto a sociedade 
em geral como os movimentos LGBT: a ideia de que as questões LGBT seriam “meras” 
questões de sexualidade. É sabido que a sexualidade tem sido objecto de fortes tabus na nossa 
civilização. Mas a modernidade introduziu dois factores significativos: por um lado, a 
sexualidade foi tornada no centro da identidade individual, na caixa negra que revela o 
verdadeiro individuo; por outro, existe um paradoxal incitamento à sexualidade e ao prazer, a 
par com a continuação de tabus sobre o que é e não é legítimo. Longe de ser uma “mera” 
questão, a sexualidade é uma questão nuclear. Isto torna os movimentos LGBT em movimentos 
centrais do mundo contemporâneo, porque a sexualidade é um assunto político e não individual, 
colocando a agenda LGBT no cerne da forma como se constituem as subjectividades, 
politizando a própria identidade – uma pré-condição para o exercício de uma cidadania que não 
se resuma ao “negócio” de vantagens e contrapartidas, no modelo clássico da política partidária 
como representação de classes sociais ou no modelo clássico do sindicalismo. 
 
A sexualidade é indissociável de duas estruturas sociais e de poder contemporâneas: o género e 
a família. As transformações nas relações de género costumam ser referidas em torno de direitos 
cívicos das mulheres e em torno de direitos laborais. Sem dúvida que são centrais. Mas 
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igualmente central é a possibilidade das mulheres decidirem autonomamente sobre a sua 
sexualidade reprodutiva. Este elemento constituiu o principal desafio ao patriarcado, gerando 
novas identidades femininas e obrigando à redefinição de identidades masculinas. A estrutura 
familiar que serviu de base ao capitalismo industrial moderno e que foi por ele promovida é a 
família nuclear, com base num casal monogâmico e heterossexual, reprodutivo e eterno, com 
tutela sobre as crianças nascidas da mulher submetida juridicamente ao homem. Esta estrutura 
encontra-se fortemente abalada pelas alterações económicas que conhecemos, mas sobretudo 
pelo poder de autonomia reprodutiva das mulheres. Por arrasto, alteraram-se padrões de género, 
os comportamentos patriarcais são perseguidos e novas relações entre pais e filhos e a sociedade 
e as crianças foram criadas. 
 
Neste quadro, a ideia do ser humano como autónomo nas suas escolhas é central, com o seu 
correlato na noção de cidadão. A sexualidade e a identidade de género são não só centrais para a 
plena felicidade individual, como centrais para o exercício da cidadania esclarecida. O 
surgimento claro de identidades sexuais alternativas, a partir de famílias diversificadas e de 
relações de género renovadas, é concomitante com a noção de que as sociedades 
contemporâneas são diversificadas. Tal como no campo do multiculturalismo, da imigração, 
etc., compete aos movimentos LGBT e à esquerda promover e acarinhar a diversidade, 
ultrapassando assim o modelo paternalista e imobilista da “tolerância”. 
 
Todavia, uma coisa é a promoção da alteração das relações de género, deixando incólumes 
noções profundas e retrógradas de “mulher” e “homem”, outra coisa é desatar o nó que liga 
qualquer uma dessas categorias a uma heterossexualidade supostamente “natural”. E esse nó 
desata-se com um trabalho crítico que, à partida, parece ser só “académico e cultural”. Mas é 
também uma questão de activismo: no plano político desata-se com a exigência, em termos de 
cidadania, de extensão das alterações nas relações de género às relações de sexualidade e 
orientação sexual. Daí a importância estratégica das lutas pelas uniões de facto e mesmo do 
casamento – e, eventualmente, da adopção. Creio profundamente na ligação estrutural entre 
transformações de género e família e transformações de sexualidade e orientação sexual, 
debaixo de duas rubricas: os direitos individuais à identidade, e os direitos colectivos à 
diversidade de estruturas e relações sociais. 
 
Mas todas estas transformações confrontam-se com estruturas culturais profundas de resistência. 
Os direitos das mulheres confrontam-se com o sexismo. As alterações na masculinidade 
hegemónica confrontam-se com a repressão machista. Os direitos de imigrantes e minorias 
étnicas confrontam-se com o racismo e a xenofobia. Os direitos LGBT confrontam-se com a 
homofobia. Dois parâmetros distintos cruzam-se aqui. Por um lado, o sexismo, o racismo e a 
homofobia “subtis”, que se reproduzem nos quotidianos e nas práticas como hábitos de difícil 
mudança. É o que o senso comum chama “as mentalidades” – as tais “que têm que ser 
mudadas”. Por outro, o contrato social, isto é, as leis que regem a sociedade. Ambos se 
encontram na política. Muitas vezes desesperamos com a lentidão da mudança de mentalidades 
e desistimos, remetendo a resolução dos problemas para “quando elas mudarem”. Muitas vezes 
desesperamos com a ineficácia das alterações legislativas, pois sabemos que elas não mudam o 
comportamento dos indivíduos. Por isso mesmo a prática política é fundamental: uma alteração 
legislativa, por exemplo, sobre a educação, pode criar o campo para uma alteração das 
mentalidades, através do ensino. E a criança com a sua mentalidade alterada, será um cidadão 
capaz de escolher leis mais justas. E a espiral de mudança não parará. Aliás, se assim não fosse, 
que outra razão haveria para os sectores reaccionários reagirem contra toda e qualquer proposta 
progressista nesta área? 
 
Humanista, a minha perspectiva? Ingénua? Ignorante das formas novas como as subjectividades 
se constroem, através do consumo, através das sub-culturas, etc.? Não desdenho aquela 
classificação, sobretudo se ela significar a recusa em subscrever um certo cinismo intelectual 
que ultimamente tem bloqueado a produtiva dialéctica entre pensamento e acção.... Se virmos 
bem, o principal problema na base da reprodução da homofobia é a invisibilidade LGBT. Por 
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um lado, porque uma pessoa LGBT não apresenta sinais exteriores da sua identidade – 
codificações sociais do corpo que servem para estabelecer hierarquias -, ao contrário de 
“mulher” ou “homem” ou do “negro” ou “estrangeiro”, ou até da pessoa de classe “baixa”. Por 
outro, porque o homossexual ainda nasce em estruturas familiares que reproduzem a 
heteronormatividade. Assim, o processo de descoberta de si próprio, a assunção da sexualidade 
(o “coming out”) e a criação de uma vida alternativa e de exigência de cidadania fazem-se 
necessariamente através da exposição a um colectivo ou comunidade. Isto é, em vez duma 
identidade “natural”, nacional, étnica ou outra que se mostra aí, no real, a pessoa LGBT 
constitui-se na criação da rede dos seus amigos e amantes, eventualmente nos lugares 
comunitários e, por fim e idealmente, na política do seu movimento social. Poder ver os outros e 
tornar-se visível é um acto político de extrema importância. Daí que seja essa a principal 
questão do ataque à política LGBT: por parte dos reaccionários, mas também por parte da 
esquerda das “prioridades” e, infelizmente, por parte dos LGBTs menos politizados (aqui 
entraríamos numa questão interessante de definição: um LGBT não politizado é um LGBT ou 
um praticante de certos actos sexuais?). 
 
A natureza politizada da identidade LGBT não é evidente para os próprios. Ou porque 
interpretam o seu coming out como fruto de um trabalho pessoal – em linha com a ideologia 
individualista actual – ou porque recorrem a interpretações essencialistas à semelhança das que 
presidem ao género (ser gay porque se nasceu assim, por razões biológicas...). Mas sobretudo 
não é evidente para os segmentos políticos que têm a tradição de querer mudar a sociedade no 
sentido de maior igualdade. Refiro-me à esquerda. 
 
A tradição da esquerda é a promoção da igualdade e o combate às desigualdades. A esquerda 
que conhecemos hoje, na sua diversidade, é a esquerda vinda do movimento operário e do 
sindicalismo, preocupada com a igualdade socio-económica e com a superação das contradições 
do capitalismo. O modelo de interpretação é político-económico. Mas outras tradições de 
esquerda existem. Uma mais difusa e antiga, que se prende com o modelo liberal da revolução 
francesa e do iluminismo, centrada na ideia de cidadania e igualdade perante a lei. E a sua 
descendente, mais americana, centrada na preocupação em articular igualdade e felicidade e 
focada nos chamados “interesses especiais”. A principal prisão da esquerda tem sido pensar que 
há uma contradição fundamental, a que está na base das relações entre capital e trabalho, 
esquecendo assim tanto a cidadania quanto os “interesses especiais”. 
 
Mas o mundo é hoje outro. O capitalismo pós-industrial introduziu outras coordenadas: a 
terciarização, a sociedade de informação, a sociedade de consumo, o individualismo, o 
hedonismo. A globalização aprofundou-se e acelerou-se. E a época das revoluções e do infeliz 
“socialismo real” terminou com um saldo longe de ser positivo. Estas transformações tiveram 
como resultado a esquerda colocar-se à defesa, e o capitalismo avançar para a fase de 
globalização neo-liberal. Há que dizê-lo claramente: a reestruturação da esquerda passa por 
novas formas de ler a questão do trabalho, e de ler a questão da relação entre capital e trabalho. 
E passa por introduzir na sua agenda questões que lhe eram estranhas: o feminismo, o ambiente, 
as questões LGBT entre outras. Não como “compagnons de route”, simpáticos mas secundários 
aliados de uma qualquer frente de descontentes, mas como imprescindíveis parceiros iguais. 
Porque as contradições actuais são também as contradições entre os projectos de cidadania e 
diversidade, por um lado, e a manutenção de estruturas de classe, família, etnicidade e 
sexualidade antigas. Não se trata já de apenas combater a desigualdade e promover a igualdade. 
Trata-se também de combater a unicidade e promover a diversidade. 
 
O movimento LGBT sabe o que isto é. Para além do activismo, da pedagogia, da busca de 
visibilidade, do diálogo, uma das suas formas de construir comunidade de apoio e de promover 
a visibilidade tem sido a promoção de um mercado específico. Esse mercado corre o risco de 
introduzir três perigosas clivagens: entre LGBTs ricos e consumistas e pobres e excluídos; entre 
gays e lésbicas, os primeiros usufruindo dos privilégios masculinos, as segundas sofrendo a 
subordinação feminina; e de promover uma imagem aceitável mas igualmente estereotipada do 
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que são os LGBTs (um homem burguês e branco). Com o acrescido perigo de as questões da 
luta LGBT ficarem isoladas das pontes de ligação com outras questões sociais. 
 
Neste contexto a globalização é um perigo – na sua vertente neo-liberal – e uma oportunidade – 
na sua vertente alternativa. O ataque neo-liberal trata com equidade todos os segmentos que têm 
algo a perder. E todos estes segmentos podem reinventar formas de luta, no quadro de propostas 
de globalização alternativa. Vejamos alguns exemplos. Alguns dos traços característicos do 
ataque global neo-liberal são a privatização e desmantelamento do Estado-providência e dos 
direitos nos sectores do trabalho, saúde e educação; o desordenamento das relações globais, 
promovendo o conflito armado, cavando o fosso entre ricos e pobres, deixando surgir políticas 
racistas, xenófobas e anti-imigração. Como corolário de tudo isto, a ideologia capitalista na sua 
versão mais retrógrada é transformada em senso comum e em interpretação naturalista e 
essencialista da própria natureza humana. 
 
Todos estes aspectos afectam seriamente as comunidades e pessoas LGBT. Um ensino não 
público e não laico é um ensino contra a diversidade sexual; um sistema de saúde não estatal 
privilegiará não as pessoas mas as famílias e “estabilidades” mais conservadoras; a 
desregulamentação no trabalho afectará sobretudo mulheres e pessoas facilmente 
discrimináveis. Nas relações globais, os LGBTs serão cada vez mais vítimas dos 
fundamentalismos nas latitudes excluídas do contrato global, e do neo-conservadorismo nos 
centros imperiais (afectando nomeadamente os imigrantes, com as leis impedindo 
reagrupamentos familiares -, que de qualquer modo, excluem já os LGBTs). O consumo e o 
lucro como motivações da existência (e não como os prazeres legítimos e prémios que podem 
ser) privilegiarão os sectores do mercado gay normativizado, afastando cada vez mais o cidadão 
LGBT comum que não pode ser definido nem como rico, nem como afluente, nem como 
hedonista. Como a dupla moral continua a funcionar, este estereótipo servirá ainda mais para 
reforçar a homofobia, por parte da direita, ou para a remissão das questões LGBT para o plano 
secundário das “prioridades”, por parte da esquerda. 
 
Vivemos num mundo em que a cidadania e o contrato social se devem fazer segundo duas 
linhas inseparáveis: a busca de mais igualdade e menor desigualdade; a promoção de diferença e 
diversidade. As duas interpenetram-se. A esquerda deve tomar consciência disto e não pode, no 
mundo do capitalismo neo-liberal globalizado e do pós-“socialismo”, pensar em prioridades. Os 
movimentos LGBT não podem seguir uma estratégia comunitarista isolada, nem uma demissão 
através da simples cultura do consumo: devem articular-se com os outros segmentos sociais 
afectados quer pela crise da esquerda quer pelo ataque do capitalismo neo-liberal. Mas a 
esquerda “geral” deve assumir duma vez por todas que as alternativas à actual situação no nosso 
mundo passam por alianças com sectores como o LGBT, onde se encontram empresários e 
operários, brancos e negros, homens e mulheres, vivendo exclusões tão diversificadas e 
sobrepostas quanto quaisquer outras. Será por acaso que o movimento LGBT tem marcado forte 
presença nos Foruns Sociais nacionais e mundial por uma globalização alternativa? Não creio: o 
carácter transnacional da cultura LGBT terá sem dúvida contribuido para isso. 
 
Finalmente, num contexto como o português, e dada a pouca margem de manobra nas decisões 
económicas ao nível nacional, é de esperar que a direita e extrema direita no poder utilizem 
demagogicamente a família, a sexualidade e a sua visão estreita de moralidade para 
promoverem um ataque que, começando por populações concretas e aparentemente minoritárias 
– como os LGBTs – tem como fim atingir todo o pensamento e todas as forças progressistas. 
 
 
Os Prós e os Contras do Casino 
(Webpage, 24.10.02) 
 
O programa “Prós e Contras” da RTP 1 deu o verdadeiro tiro de partida para a questão do casino 
no Parque Mayer. A razão é óbvia: hoje em dia as coisas acontecem quando são faladas na TV. 
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Pedro Santana Lopes sabe-o tão bem ou melhor do que a oposição. Sente-se como peixe na água 
no que à linguagem televisiva diz respeito: uma pitada de ar aristocrático e blasé, para parecer 
que não lhe apetece muito estar ali; uma pitada de irritação, levantar de voz e coloquialismo, 
para comunicar com o povão televisivo; o apoio de um gestor de casinos de discurso articulado; 
o apoio de um simpático, bonacheirão e terra-a-terra Nicolau Breyner. Como apoio de plateia, a 
“classe” dos actores e actrizes de revista – experts em populismo e demagogia – e o beneplácito 
dos cavaquistas Ruy de Carvalho e Eunice Muñoz com a sua soberba de divas. O resultado 
deste caldo foi um dos maiores momentos de demagogia político-televisiva dos últimos tempos. 
Só podiam ganhar. 
 
Mas o que me confrange foi o comportamento do outro lado, dos defensores de um referendo 
sobre o casino. Ou estavam mal preparados ou têm pouco para dizer. Caíram na armadilha dos 
argumentos moralistas sobre o jogo e o vício e o roubo do dinheiro dos pobres. Não 
conseguiram passar a mensagem de que o que está em causa é outra coisa. Em primeiro lugar a 
democraticidade dos processos de decisão: o governo legisla um regime de excepção, Santana 
decide sem consultar os outros órgãos municipais e ficamos todos com a sensação de haver 
pressão dos grupos económicos (?) que estão por detrás dos casinos. Em segundo lugar, a 
demagogia de propor uma espécie de solução milagrosa de financiamento daquilo que afinal é 
responsabilidade da câmara: o reaproveitamento não só do Parque Mayer como da Av. da 
Liberdade. O que os adversários da solução casino querem dizer – eu sei-o, sou do Bloco, que 
propôs esta questão – é que Santana não tem um projecto urbanístico e cultural (as duas coisas 
vão – ou devem ir – juntas) para Lisboa, e que o programa apresentado pelo Bloco nas 
autárquicas tinha outras soluções – e igualmente viáveis financeiramente, admitindo 
investimentos privados também. 
 
Mas a questão que me preocupa é esta: porque não conseguiram passar a mensagem pessoas 
que, quase sempre, conseguem fazê-lo – no assunto das drogas, nos assuntos fiscais, na 
oposição no parlamento, etc.? Porque, se calhar, a mensagem não é suficientemente convicta e 
convincente. É quase certo que, por isso mesmo, eu não me teria saído melhor se tivesse ido 
àquele programa. A mensagem não é convicta porque, convenhamos, a questão do casino não 
tem a mesma gravidade que muitas questões sociais colocadas pelo Bloco. Não é convincente 
porque, a meu ver, a maior parte dos lisboetas está-se nas tintas para o assunto: ou porque quer 
casinos e sabe muito bem como gerir os seus impulsos de jogo, ou porque não tem a mais 
pequena saudade do Parque Mayer ou da revista, ou porque simplesmente já nem sabe o que é a 
Av. da Liberdade; porque, em suma, já não há esses tais “lisboetas”, mas sim ou suburbanos ou 
pessoas que habitam as franjas do território do concelho. Para o bem ou para o mal – pouco 
importa. 
 
Talvez, no fundo, o problema resida numa questão de estratégia: pensou-se que com este 
assunto se poria em cheque Santana Lopes. E pensou-se que se fazia isso propondo algo de 
democraticamente simpático para os cidadãos: um referendo. Nem uma nem outra, a meu ver. 
Pôr em causa, desta forma publicitada, um casino, por muito justas que sejam as razões, é 
necessariamente cair na armadilha do discurso moralista. Não basta dizer que não se subscreve 
esse discurso: ele vem à tona e é-nos atirado à cara à primeira oportunidade, porque ele faz parte 
dos mais incrustados discursos católico-moralistas. Mais: existe uma perigosa proximidade 
entre esse tipo de discurso e o pior da esquerda paternalista. E colocar este assunto como tema 
do primeiro referendo municipal em Lisboa, depois das desgraças dos dois últimos referendos 
nacionais, significa criar mais anticorpos do que apoios. A haver referendo, ninguém votaria, a 
abstenção seria terrível, e lá se iria o instituto por água abaixo outra vez. A não haver referendo 
– porque o que interessaria seria desgastar Santana Lopes, independentemente do desfecho – 
pior ainda: saltaria à vista a vontade de fazer estratégia política, muitas vezes inimiga das 
convicções. 
 
Ou se crê absolutamente no que se faz ou não vale a pena fazer. A prova disso está na derrota 
estrondosa dos meus correligionários – e, logo, minha – naquele debate televisivo. Pode-se 
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culpar tudo: RTP, Santana, demagogia, populismo, eu sei lá. Mas quando se levanta a questão 
do casino cai-se necessariamente na retórica esquerdista de denunciar a “economia de casino”, 
com todo o puritanismo inerente (repito: quer se queira, quer não); e quando se pede um 
referendo para uma questão destas, corre-se o risco de ser-se responsável pela morte prematura 
do instituto ao nível de Lisboa. A coisa não mobiliza. A coisa nem sequer é muito importante. É 
sem dúvida escandalosa, é sem dúvida suspeita do ponto de vista da influência dos interesses 
económicos na administração municipal, é sem dúvida sinal de ausência de democracia nos 
processos de decisão. Por isso há que denunciar o que há a denunciar nesta questão do casino: 
nos media, no parlamento, na Assembleia Municipal. Mas porquê o referendo? Porquê tornar 
esta questão no principal combate político municipal (e, por se tratar de Lisboa, nacional)? 
Como responder aos cidadãos que se perguntam que importância tem o assunto quando 
comparado com a completa ausência de qualidade de vida nesta cidade? Com a habitação? Com 
o escândalo dos estádios e do Euro 2004? Com os carros nos passeios? Com o trânsito? 
 
 
Para acabar de vez com o género na língua portuguesa 
Para acabar de vez com ê génere nê língüe portuguese 
(Webpage, 9.11.02) 
 
Podemos fazer trinta por uma linha para alterar as categorias de género com que vivemos e que 
teimam em reproduzir-se à nossa volta; podem os homens e as mulheres, hetero ou 
homossexuais (e muitas outras coisas) tentar escapar aos ditames da cultura e do controlo social 
relativos ao género e à sexualidade; na linguagem, na roupa, no corpo, nas acções, no trabalho, 
no humor e na festa há mil e uma maneiras de tentar dar a volta ao script que nos é imposto. 
Tentar subverter as normas e os códigos, estilhaçando, em última instância, as próprias noções 
de identidade atribuída (por género, por sexo, por orientação sexual) seria o propósito do 
movimento queer. Mas, qual aldeia gaulesa, há um código básico que resiste e estraga tudo. 
Serve para comunicarmos e entendermos o mundo – mas serve também para o formatarmos. No 
caso que nos toca, é a língua portuguesa, a qual, como boa filha do Latim, insiste em ter uma 
codificação de género tenaz. Por provocação, humor ou mesmo a sério, proponho o fim do 
género na língua portuguesa. Aqui fica um exemplo. Vejam como é um trecho na nossa língua 
com género e a alternativa sem género. Eis, pois, as primeiras linhas de “O Primo Basílio” de 
Eça de Queiroz (ou, melhor, “Ê Prime Basílie”) 
 
“Tinham dado onze horas no cuco da sala de jantar. Jorge fechou o volume de Luiz Figuier que 
estivera folheando devagar, estirado na velha voltaire de marroquim escuro, espreguiçou-se, 
bocejou e disse: 
-Tu não te vais vestir, Luiza? 
-Logo 
Ficara sentada à mesa, a ler o “Diário de Notícias”, no seu roupão de manhã de fazenda preta, 
bordado a soutache, com largos botões de madrepérola; o cabelo louro um pouco desmanchado, 
com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina, de 
perfil bonito; a sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras: com o cotovelo encostado à 
mesa acariciava a orelha, e, no movimento lento e suave dos seus dedos, dois anéis de rubis 
miudinhos davam cintilações escarlates.” 
 
“Tinham dado es onze hores ne cuque de sale de jantar. Jorge fechou ê volume de Luiz Figuier 
que estivera folheando devagar, estirade ne velhe voltaire de marroquim escure, espreguiçou-se, 
bocejou e disse: 
- Tu não te vais vestir, Luize? 
- Logo 
Ficara sentade ae mese, a ler ê “Diárie de Notícies”, ne sê roupã de manhã de fazende prete, 
bordade a soutache, com largues botãs de madrepérole; ê cabele loure en pouque desmanchade, 
com en tone seque dê calore dê travesseire, enrolava-se, torcide ne alte dê cabece pequenine, de 
perfile bonite; ê sue pele tinha ê brancure tenre e láctee des loures: com ê cotovele encostade ae 
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mese acariciava ê orelhe, e, nê movimente lente e suave dês sês dedes, dous anéis de rubis 
miudinhes davam cintalações escarlates.” 
 
Desafio-vos a perceberam as regras de transformação de uma versão para outra, incluindo as 
excepções. Bem sei que fica a soar a qualquer coisa como francês, ou até crioulo nalgumas 
partes (ou, pior ainda, aos tiques fonéticos do general Ramalho Eanes). Mas não se pode ter 
tudo... 
 
 
Caros Compatriotas1[1] 
(Webpage, 18.11.02) 
 
Há quem goste de fazer a distinção entre ser nacionalista e ser patriótico. Para essas pessoas, 
nacionalista seria um radical com laivos de xenofobia, ao passo que ser patriótico seria uma 
espécie de condição “natural”. Assim, uma pessoa de esquerda poderia ser patriótica da mesma 
maneira que uma pessoa de direita. Diferenciar-se-ia dos nacionalistas apenas por estes terem 
uma inclinação necessariamente extremista à direita. 
 
Em relação aos segundos, de acordo. Quando Paulo Portas fala da “Nação”, pretende falar de 
uma realidade natural prévia às – e mais abrangente do que – as divisões sociais e políticas na 
sociedade. Nação seria, então, algo de muito semelhante a Família: não se escolhe. O pior é que, 
para esses nacionalistas, a Nação não é um dado, mas um valor. Por isso grafam a coisa com N 
maiúsculo. 
 
Os “patrióticos” ou “patriotas” na versão mais soft, gostam de pensar que são essencialmente 
diferentes dos nacionalistas. Supostamente não odeiam estrangeiros, nem subscreveriam a 
obrigatoriedade de cantar o hino nacional nas escolas. Só que, ao fazerem estas distinções, estão 
também a naturalizar o “ser-se patriota”, como algo que vai de si, um afecto a que não se escapa 
e que mais vale acarinhar – mesmo que não transformado num valor. 
 
É curioso que, no meio de tantos questionamentos sobre a suposta naturalidade das instituições 
e laços sociais, se questione tão pouco esta “coisa”. Sabemos que o Estados-nação é coisa 
historicamente recente. Sabemos que muitos Estados-nação foram construídos a ferro e fogo, 
mais por processos de exclusão que de inclusão; sabemos como se “aguentam” através do 
esforço monstruoso e caro de criar símbolos, fixar histórias nacionais, produzir manuais 
escolares, ensinar as crianças. Sabemos também que, em tempos de acelerada globalização, há 
uma tendência perigosa para o regresso dos nacionalismos, como se essa fosse a solução para os 
problemas da globalização hegemónica e não a criação de uma globalização alternativa. 
 
E, no entanto, encontramos patriotas a toda a hora. Podem estabelecer as nuances que quiserem 
– entre nacionalistas fascistóides e patriotas light – mas quase toda a gente compra o discurso da 
auto-estima nacional. E não são só os outros: eu também (contidamente...). Cá e em qualquer 
país. Isso vê-se nos campeonatos de futebol, nas formas irreflectidas de fazer psicologia 
colectiva (os portugueses são assim, versus os espanhóis que são assado...), na listagem das 
grandes vantagens de viver em Portugal invejadas por todos os outros... Uma primeira 
conclusão é que este tipo de sentimentos é de ordem estrutural. Isto é, encontrar-se-á em todas 
as sociedades, não sendo muito diferente da famosa definição antropológica de etnocentrismo – 
a sensação que um grupo tem de ser o centro do mundo, a versão correcta e acabada da 
humanidade, por comparação com os Outros. Só que, quando em ciências sociais dizemos que 
algo é estrutural, não estamos a dizer nem que é natural nem que é uma lei. Sabemos que essas 
coisas mudam – caso contrário, como teria havido tantas mudanças no sexo e na família, essas 
“coisas” naturalizáveis por excelência? 

                                                 
1[1] Se quiserem ler um artigo mais “sério” sobre Estado-nação (e multiculturalismo), publiquei um na 
nova revista Manifesto, à venda nas bancas, como se costuma dizer, a partir da próxima semana… 
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É óbvio que, como pessoa nascida em Portugal, criada numa família que fala português e 
vivendo um quotidiano em Lisboa, fui incorporando hábitos, formas de fazer e ver o mundo, 
que tornam este sítio mais fácil para mim. O contacto com pessoas e lugares cria afectos na 
memória. É isso que faz com que se possa sentir “saudades”, ou sentir alívio quando se chega ao 
lugar de origem. Sabemos os truques, não temos que nos esforçar tanto. Mas não podemos 
esquecer que essa vivência e esses hábitos criam também traumas e mal-estares. E que muitos 
desses mal-estares têm a ver com defeitos no funcionamento das coisas num determinado tempo 
e lugar. É minha convicção que, quando se percebe que esta coisa da identificação com um 
lugar é um misto de afecto, desafecto e verificação dos problemas, não se pode ser mais, sequer, 
“patriota”. Nem no sentido light. A única coisa que há que ser é cidadão: crítico, actuante, e 
livre. Livre para, inclusive, dizer que não se gosta do país. 
 
Escusado será dizer que me metem nojo os racistas e os xenófobos. Que me irritam e fazem rir 
os nacionalistas. Mas quem me preocupa mais são os patriotas, porque essa é a versão que mais 
encontro nos que me rodeiam. Pessoas com obrigação de terem sentido crítico. De perceberem 
como muitas das categorias com que funcionam são de senso comum, e não reflectidas. De 
como a naturalização que fazem da identidade é um empecilho para a sua autonomia 
responsável (a cidadania) e para a mudança nas instituições (a política). 
 
O rol das parvoíces patrióticas portuguesas é extenso. O nível mais ridículo é o do consenso 
criado em torno das virtudezinhas e vantagenzinhas de viver aqui. Os mitos mais recorrentes são 
o clima e as praias, a comida e qualquer coisa que se poderia resumir numa ideia auto-
gratificante de “latinidade”. Posso contrapor esses mitos sem qualquer esforço: o Inverno 
lisboeta é das coisas mais desagradáveis que existem, a comida nos restaurantes parece centrar-
se nas batatas fritas e no arroz e os supostos à-vontade, simpatia e alegria são constantemente 
contrapostos pelo controlo social, a vergonha, o sentido do ridículo, as depressões e a violência. 
Aos estereótipos positivos dos portugueses contraponho este: uma cena de rua, onde um homem 
oferece pancada a outro, enquanto uma rapariga de 20 anos agarrada à sua mala (de senhora...) 
comenta o facto com pessoas de 60 anos encharcadas em anti-depressivos e vestidas à moda da 
Albânia nos anos setenta – isto até serem afastadas por um BMW que quer estacionar em cima 
do passeio. 
 
O que para mim conta – como cidadão, ser humano que estará neste planeta por um período 
limitado de tempo – é a qualidade de vida. Pouco me importa se as pessoas são mais ou menos 
simpáticas. Se o país tem mais ou menos glórias no passado ou no presente. Se os turistas 
gostam ou não gostam. O que me interessa são coisas muito simples e muito práticas: em 
primeiro lugar, acho intolerável viver num sítio com pobreza, sem redistribuição de riqueza, 
havendo (ou tendo havido...) todas as possibilidades de inverter a situação; em segundo lugar, 
acho chocante e perigoso (para a mente em geral e para o corpo em particular – basta andar na 
estrada) viver num sítio sem educação e cidadania, porque nunca se apostou na educação; em 
terceiro lugar, é penoso viver num sítio onde os serviços não funcionam e em que as pessoas, 
retorquindo o desprezo a que são votadas, desprezam os outros, os espaços públicos e as 
próprias instituições (permanecendo, é claro, patrióticas!). 
 
Lisboa, onde vivo, é provavelmente um bom exemplo disto tudo. Vive e sobrevive (os seus 
habitantes e os turistas que nela injectam dinheiro) do mito da sua beleza panorâmica e do seu 
charme. Ora, a sua beleza panorâmica reduz-se a uns cantinhos de onde se espreita o rio, 
normalmente uns miradouros. O charme baseia-se no que realisticamente só se pode chamar 
decadência, quando não miséria (alguém quer viver de facto em Alfama, a não ser que gaste 
milhares de contos na reconstrução da casa? E mesmo assim, como aguentaria a miséria à porta 
de casa?). O quotidiano lisboeta, esse, é feito de uma exposição constante à feiura de ruas e 
prédios, à porcaria, ao trânsito caótico e à má educação das pessoas, complementada com o 
desprezo e ineficácia dos serviços e instituições públicas, nem sequer superadas pelas privadas, 
onde o grau de qualidade de prestação de serviços e dos clientes se aproxima do zero. É aliás 
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desta decadência patética que os turistas gostam. Pudera, é como ir ao Burkina Fasso e gostar do 
exotismo dos autóctones, regressando rapidamente para casa, sem ter tido tempo de perceber 
que não têm água potável e morrem aos trinta anos. 
 
Quando um país (ou uma “Nação”...) existe há tanto tempo e não resolveu os seus problemas, a 
conclusão só pode ser que, se calhar, não vale a pena. Como cidadão e num “mercado de 
nações” livre (?) posso escolher outros sítios. Ir-me embora. Conclusão a que já cheguei há 
muito tempo, já pratiquei e não tarda nada praticarei de novo. Os afectos – uma nesga de vista 
sobre o rio uma vez por ano quando se vai ao Castelo, pessoas queridas, ou o à-vontade de 
perceber os códigos – são coisas que se satisfazem facilmente com umas visitas ocasionais. 
 
Para terminar este longuíssimo desabafo: uma das formas como os portugueses reproduzem a 
sua auto-gratificação idiota é fechando os olhos à Espanha e reproduzindo estereótipos 
negativos sobre ela. Agora foram um passo mais longe e começam a comprar a ideia de que os 
Espanhóis “vêm aí”. Enquanto este medo irracional é reproduzido, vão obsessivamente ao 
Brasil em busca “do melhor que Portugal fez” ou dedicam-se à crueldade nostálgica da África 
colonial. Pois é: recusar um lugar cada vez mais europeu e civilizado e com qualidade de vida e 
liberdade, acarinhando lugares com as mais incríveis clivagens sociais, é mesmo de quem gosta 
de chafurdar na porcaria. 
 
Entretanto, o doce remanso vai sendo perpetuado por aqueles que, num fantástico esforço de 
retórica, dizem que estão a mudar tudo. Bagão Félix quer um código de trabalho cuja única 
consequência será garantir que o lado terceiro mundista de Portugal continue, com salários 
baixos, emprego precário e sem direitos, em empresas dirigidas por cretinos que não hesitam em 
pedir dinheiro ao Estado – recusando assim quer o liberalismo a sério (ao contrário do que 
dizem), quer o Estado social de tipo europeu. Celeste Cardona e o escandaloso cancelamento da 
comissão de inquérito estão aí para provar que este continuará a ser o país da corrupção e do 
tráfico de influências. E Paulo Portas continuará a vender a imagem do bem-falante de classe 
alta cuja honra é ofendida de três em três minutos, enquanto hipocritamente vai dizendo 
banalidades bafientas sobre a Família e a Nação. 
 
Pela parte que me toca, cada vez me fecho mais em casa, para não ter que lidar com as ruas. 
Prefiro procurar os meus amigos em sítios escondidos e fora de horas de afluxo. Evito ao 
máximo o stress frenético e vazio de conteúdo da histeria portuguesa das reuniões e dos 
“debates” e “iniciativas” a torto e a direito. Encomendo as compras cada vez mais pela internet. 
E frequento o Instituto Cervantes para falar Espanhol como deve ser. 
 
Vosso,  
 
nem nacionalista nem compatriota mas concidadão da “Coisa Portugal”, 
 
Miguel Vale de Almeida 
 
 
Introdução ao Terrorismo Cultural 
(Webpage , 11.02) 
 
Prólogo Pré-terrorista 
 
Tenho-me dedicado a duas actividades que exigem um determinado tipo de disciplina: as 
ciências sociais e a política. A primeira, de que fiz profissão, exige a disciplina da metodologia 
e o rigor da busca da objectividade possível. A segunda, onde tento transpor os conhecimentos 
da primeira para a intervenção social, obriga a considerar o que é possível, conferindo um 
grande peso à estratégia e à táctica. Tenho feito a fuga aos constrangimentos de ambas as 
actividades através de alguma forma de criatividade, especialmente a escrita de ficção. Mas a 
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ficção coloca o seu autor numa espécie de patamar de desresponsabilização (são as personagens 
que falam e agem...). Será possível uma outra forma de expressão, em que as ideias fluam fortes 
e radicais, baseadas numa espécie de dogmatismo subjectivo? Um belo dia, numa carruagem de 
metro entre o Parque e o Marquês de Pombal, ocorreu-me a expressão “Terrorismo Cultural”. E, 
tal como o escritor que começa a elaborar uma história a partir de uma palavra ou título 
inspirador.... 
 
Lição 1. Introdução ao Terrorismo Cultural 
 
1.1. O Decálogo do Terrorista Cultural 
 
1.O Terrorismo Cultural (doravante também TC) tem por base a revolta contra a hipocrisia 
conservadora e contra o bem-pensantismo progressista. Mas o principal inimigo do TC é a 
indiferença. Chama-se “Terrorismo” porque, nos dias que correm, a atitude mais sã é 
adoptar/adaptar os termos mais desprezados. Se Bush elege “O Terrorismo” como seu inimigo 
principal, e toda a gente se sente obrigada a condenar o terrorismo, então o TC proclama-se 
terrorista. Não se trata de terrorismo contra a vida das pessoas – um empreendimento estúpido e 
inútil, já que a maior parte das mortes não naturais são provocadas pelas instâncias que se 
proclamam anti-terroristas: governos, empresas, igreja, nações... Trata-se de terrorismo cultural, 
no sentido antropológico e mais lato do termo: terrorismo contra as crenças, os valores, os 
hábitos e os projectos que as instituições que temos – e muitos dos parvos que as representam – 
defendem. 
 
2.O Terrorismo Cultural aceita a contradição permanente. Ao contrário da dialéctica, que 
percorre o espectro direita-esquerda, o TC defende que as contradições não se resolvem. Nesse 
sentido, o TC está mais próximo de algumas filosofias orientais e de outras ditas “primitivas” 
que vêem a contradição como o elemento dinâmico constante da sociedade, sem outra resolução 
que não a sua repetição cíclica e infinita. Só não é uma filosofia oriental porque não tem 
paciência para orientalices babacas, nem para a forma como elas têm sido cooptadas por yuppies 
budistas-de-Los-Angeles e gente do new age. Só não é um elogio do primitivismo porque não 
tem paciência para intelectuais burgueses que se fascinam com as danças tribais no Discovery 
Channel e gastam uma fortuna em viagens naturalistas à Amazónia para serem picados por 
mosquitos. 
 
3.O TC é um bricolage de influências. Nele pode encontrar-se um pedaço de tudo: um bom 
pedaço de Anarquismo Libertário, tanto na vertente socialista europeia como na vertente liberal 
americana; um bom pedaço de Marxismo, assim como um bom pedaço de Liberalismo; pedaços 
de Situacionismo, de Gandhismo, de Filosofia Pragmática, de Hedonismo, de Teoria Queer; 
sobretudo, o TC simpatiza instintivamente com o Cinismo Realista. (O bricolage do TC não tem 
nada a ver com o bricolage dos pós-modernos, pois o TC não tem paciência para os pós-
modernos que cooptaram um certo potencial TC para o (des)conforto de universidades 
americanas frequentadas por filhos de narcotraficantes ou para o small print de revistas crípticas 
publicadas em França). Aquilo que o TC não suporta é o elogio absoluto da racionalidade ou o 
elogio absoluto da emotividade; o primado da biologia ou o primado da cultura e da construção 
social; as pessoas que se armam em marginais ou as pessoas que se armam em sistémicas. O 
bricolage e a contradição permanente são aliados natos na luta cínica pelo desmascaramento dos 
sistemas de acção e pensamento. São do mais realista que pode haver – sobretudo porque o TC 
não se preocupa com a utilidade. 
 
4.A primeira virtude de um TC (que não se chama virtude, pois o TC não tem paciência para as 
virtudes, assim como não tem paciência para o imoralismo militante dos pensadores 
“marginais”) é saber gozar consigo próprio e ter prazer nisso. Não é possível aterrorizar a 
cultura sem se usar a si próprio como exemplo de como as coisas realmente são: bricoladas, 
contraditórias, irresolúveis. O projecto de identidade pessoal dum TC é a ausência de projecto, 
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pois este necessita sempre de um sistema de crenças coeso ou, no mínimo, da submissão a uma 
autoridade ou a um status quo proclamado pelo senso comum. 
 
5.Esta coisa de “irresolúveis” merece uma explicação: será o TC um desesperançado? Acha ele 
ou ela que nada tem solução? Não é bem assim. O TC abomina utopias, milenarismos, histerias 
de massa, populismos, demagogias, livros de auto-ajuda e outras formas de substitutos da 
religião – incluindo a religião em si. Está mais que visto que conduzem ao desastre: do 
“socialismo real”, às guerras religiosas, passando pelas seitas em que toda a gente acaba morta. 
O TC tão-pouco acredita na ilusão de felicidade através do consumo promovida pelo 
capitalismo. O cinismo realista do TC desconfia das lavagens cerebrais, quer venham da direita 
quer da esquerda, do campo religioso ou do campo científico, do campo socialista ou do campo 
capitalista. Não quer isto dizer que o TC seja um hedonista ou um “desconectado”. Os primeiros 
são uns tontos, porque não percebem que obtêm o seu prazer à custa de não questionarem o que 
lhes permite obterem-no; os segundos tontos são, porque escolhem hipocritamente aquilo em 
que participam e aquilo em que não participam (por exemplo, não votam porque “não 
participam nessa farsa”, mas nunca falham a picar o ponto no emprego...). 
 
6.O TC desconfia daqueles que dizem que fazem TC: artistas, comentadores e opinion makers, 
jovens em manifestações anti-globalização, e outras espécies. O TC desconfia também dos que 
dizem que eles são apenas diletantes ou pessoas que estão a passar por uma fase. O TC 
desconfia dos primeiros porque de facto acha que são diletantes ou estão a passar por uma fase. 
Mas desconfia dos segundos porque acha que eles não têm autoridade para emitirem aquele 
juízo: a sua opinião é o simples balbuciar das banalidades auto-satisfeitas do senso comum. 
 
7.Tudo o que um TC disser está sujeito a revisão por outro TC e assim sucessivamente até ao 
infinito, numa discussão eterna, bricolada, contraditória, realista, cínica e humorada, desde que 
com isso ninguém deixe de almoçar, dormir, ir à praia, dizer a sua opinião e fazer qualquer coisa 
de criativo. 
 
8.Um bom TC destruiria imediatamente este texto. Um bom TC não pode admitir a 
possibilidade de ajudar a criar um dogma, associação, movimento, escola, partido, tendência, 
seita, culto, lobby, grupo de ajuda e muito menos uma empresa. 
 
9.Não existem bons TCs. 
 
10.Não existe ponto 10: um TC não consegue resistir a escrever um Decálogo só com nove 
pontos. 
 
PRÓXIMAS LIÇÕES: 
 
História do Terrorismo Cultural 
Técnicas Básicas de Terrorismo Cultural 
O Terrorismo Cultural e as Grandes Questões Sociais (várias lições!!). 
Esteja atento! Comente! Coloque as questões que gostaria de ver respondidas do ponto de vista 
TC! 
(Tentaremos dar o nosso melhor – e o nosso pior – na resposta) 
 
 
Pedofilia 
(Webpage, 28.11.02, Público 23.12.02) 
 
Algo de semelhante ao que aconteceu na Bélgica há anos – ou recentemente nos Estados Unidos 
com a Igreja Católica – está agora a acontecer em Portugal com o caso da pedofilia na Casa Pia. 
Parece que se trata de uma “mera” questão de revolta contra actos pedófilos. Trata-se, afinal, 
também da constatação dos podres da família, da estrutura de classes, da masculinidade e da 



 139 

homofobia. Como ninguém parece querer ver isso, as baterias são apontadas para o Mal, como 
se ele surgisse do nada. Assim se conseguem furos jornalísticos, voyeurismo q.b., reprodução de 
preconceitos vários, e a auto-satisfação de quem se julga estar na norma e no conforto de uma 
família tradicional frente à TV e ao “Mal lá fora”. 
 
Em primeiro lugar, o famoso Bibi. Existe em inglês uma expressão, fall guy, que significa o 
indivíduo que arca com as culpas, normalmente as dos outros além da sua. Não é o mesmo que 
bode expiatório – que é sempre uma vítima – pois o fall guy é, também ele, um culpado. Pelo 
que já se percebeu, Bibi terá não só praticado os actos pedófilos como terá sido um proxeneta, 
parte de uma rede de abusos sexuais e prostituição de menores cujos beneficiários permanecem 
na sombra. O quadro social da hipocrisia está aqui todo retratado: homens poderosos e em 
cargos importantes, os mesmos que normalmente proclamam virtudes morais e atacam todas as 
identidades alternativas; e um órfão, Bibi, criado na Casa Pia, tornado funcionário da mesma. É 
como se a própria instituição do orfanato/internato cumprisse uma função social perversa: ela 
supostamente serve para suprir a falta da família, essa instituição chave dos discursos 
conservadores; mas é ao orfanato que se vai buscar a carne para canhão – neste caso para 
satisfazer os desejos que os próprios passam a vida a condenar. Nunca as relações entre poder e 
sexualidade terão sido tão claras. Para que este jogo hipócrita funcione é necessário haver 
alguém que sirva de intermediário. Quem melhor do que aquele que é totalmente criado pela 
instituição? Sempre foi essa a função dos capatazes: intermediários a favor dos poderosos. 
 
Numa sociedade em que constantemente se proclama o valor da “Família”, da 
heterossexualidade2[1] normativa, e se cria uma imagem beatífica das crianças, o orfanato surge 
como o negativo da família. “Família” (tradicional) e orfanato fazem sistema. O orfanato serve 
para suprir a impossibilidade de cumprir o “ideal” de toda a gente viver em família biológica e 
em ambiente de harmonia. Por isso o orfanato é um mundo à parte: os seus muros escondem a 
impossibilidade daquele ideal social ser cumprido ou viável. Por isso esses colégios, por muita 
cosmética que se faça, parecem sempre pertencer à categoria que os sociólogos chamam 
“instituições totais”, como as prisões. Não são só os criminosos, os loucos ou os doentes que são 
postos à margem da sociedade; são também as crianças pobres ou sem família, que assim 
comprovam a irracionalidade do ideal conservador de família. 
 
A alternativa ao sistema Família Tradicional/Orfanato não é suficientemente promovida: apoio e 
estímulo a famílias não tradicionais; promoção da adopção em modalidades que não tenham que 
ser imitações da biologia; e, obviamente, num quadro de bem estar social, num país onde é 
imperdoável existir os actuais níveis de pobreza e exclusão. Não vamos lá apenas com famílias 
segundo o ideal católico e burguês nem com uma sociedade que convive bem com diferenças 
abissais entre ricos e pobres. 
 
Outro drama da questão da pedofilia é que ela nos surge sempre como uma coisa extemporânea, 
como um cataclismo que acontece de repente. Infelizmente não é assim. A pedofilia é como que 
o terceiro elemento (melhor: o efeito perverso) do sistema Família Tradicional / Orfanato. É 
uma velha prática, constante e prolífica, se bem que silenciosa. Parte do drama social destas 
revelações prende-se com o facto de vir à luz do dia aquilo que se tenta sempre manter na 
sombra. Por muito dramático que seja o caso – e é-o – há que reconhecer que não houve 
nenhuma grande novidade nisto tudo: há anos e séculos que a pedofilia é praticada: no seio das 
famílias, na igreja, nas instituições do tipo dos orfanatos. 
 
Independentemente de tentar compreender as razões psicológicas para a inclinação pedófila, o 
que interessa mesmo é garantir o cumprimento de um contrato social mínimo para a 
sexualidade: as relações sexuais só devem ocorrer entre pessoas capazes de o fazerem com 
mútuo consentimento. Convencionámos, e bem, que os menores não têm em média os recursos 

                                                 
2[1] O meu corrector ortográfico não reconhece a palavra “heterossexualidade”, mas reconhece 
“homossexualidade”. Curioso, não é? 
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para darem um consentimento pleno. Logo, a pedofilia é e deve ser um crime. A promoção 
desta ideia não deve passar pela perseguição moralista a formas de sexualidade que são de outra 
ordem (orientação sexual, fetiches, preferências etc) e que não quebrem este contrato mínimo. O 
problema é que a hipocrisia reinante funciona justamente na base de um “pacote” que inclui 
coisas que pertencem a categorias diferentes: antes o adultério e o divórcio ou a própria 
sexualidade feminina, antes e hoje a monoparentalidade, a homossexualidade, a bissexualidade, 
o transgenderismo, etc. 
 
Os mass media adoram este tipo de casos e, na maior parte dos casos, compram o “pacote” todo. 
Não só porque sabem que podem, assim, cumprir a sua função de denúncia do que vai mal na 
nossa sociedade. Esse seria o lado bom. O lado mau é que sabem que fornecem o material 
voyeuristico para quem fica fascinado com estes acontecimentos. Não só no plano do 
imaginário sexual: também no plano de possibilitar uma espécie de histeria justiceira que abarca 
todas as formas de comportamento proibido pelo moralismo hipócrita. Refiro-me concretamente 
à confusão entre pedofilia e homossexualidade. Em relação a isto, há que dizer algo de bem 
simples: a prática de pedofilia é tanto hetero como homossexual; a prática de pedofilia ocorre 
sobretudo dentro das famílias, abrangendo tanto raparigas como rapazes; provavelmente 
acontece mais entre pessoas de sexo diferente, pois esta orientação sexual é maioritária; muitos 
casos de pedofilia homossexual dever-se-ão provavelmente a um mecanismo de substituição, 
em que o rapaz imberbe é uma mulher simbólica, sendo portanto mais próprias de um erotismo 
de fundo heterossexual do que homossexual; e no caso da Casa Pia, ela ocorre entre pessoas do 
mesmo sexo, por razões também probabilísticas, dado tratar-se de uma instituição sobretudo 
para rapazes. 
 
Aquilo que é notório, isso sim, é o facto de a esmagadora maioria dos pedófilos activos serem 
homens. Em princípio isso poderá dever-se ao facto de os homens terem, socialmente, mais 
liberdade de movimentos e mais influência. Mas deve-se sobretudo a problemas profundos da 
estrutura da masculinidade patriarcal: a confusão permanente entre o exercício da sexualidade e 
o exercício do poder e da violência. Não me refiro à sublimação desses impulsos, através do 
jogo erótico e da fantasia de mútuo consentimento, mas sim aos pobres de espírito que levam à 
letra essas fantasias. O exercício da pedofilia, da violação, da violência doméstica (e, diria, da 
guerra, da violência tout court, da condução perigosa etc) são sobretudo “coisas de homens”. De 
homens “à antiga”, vítimas e carrascos da masculinidade hegemónica. 
 
A marginalização da homossexualidade funciona, nestes casos (nos media e nos discursos de 
senso comum), como um acréscimo, do tipo “se a pedofilia é má, pior ainda é a homossexual”. 
De facto, durante muito tempo – e ainda hoje? – se “desculpou” a pedofilia heterossexual. O 
machismo patriarcal sempre viu, no fundo, as mulheres como presas, como potenciais violadas. 
Repare-se na questão – interessante, porque neste caso da Casa Pia começam a aparecer os 
testemunhos dos indivíduos violados – do que acontece às pessoas que foram vítimas de actos 
pedófilos, incesto forçado, violência e violação domésticas. O senso comum hipócrita começa 
por falar em abusos sexuais quando se refere a pedofilia hetero, mas especifica como 
“homossexuais” os outros, criando uma dupla marginalização. O senso comum hipócrita prevê 
vários destinos para as pessoas vítimas de pedofilia. As mulheres tornar-se-iam masoquistas, 
frígidas ou lésbicas (como se o lesbianismo fosse um defeito e não uma orientação); ou 
ultrapassariam o trauma, interiorizando-o como parte do “destino” feminino de submissão à 
dominação masculina. Os homens tornar-se-iam homossexuais (a homossexualidade como 
ferida ou trauma), pedófilos ou não, ou “curar-se-iam” através da prática da heterossexualidade 
e de posturas homofóbicas. Estas “teorias” estão na base do sexismo e da medicalização do que 
não é normativo. 
 
Um sistema de opressão é sempre um sistema que garante que os oprimidos o aceitem. É isso 
uma hegemonia. Por isso vemos, entristecidos, que muitas daquelas expectativas se confirmam 
em sujeitos concretos. Quantas vezes não desesperamos, nós os que defendemos os direitos 
LGBT, com gays que têm vergonha de o ser, que querem ficar clandestinos, que querem ser 
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“curados”, que interiorizaram a homofobia? Isto é tanto mais patético nos casos de pessoas que 
de facto foram abusadas em crianças e que, pelo efeito de hegemonia, não conseguem fazer a 
destrinça entre o abuso de que foram vítimas e a sua homossexualidade – ao passo que muitas 
mulheres traumatizadas por abusos de que foram vítimas não põem sequer em causa a sua 
heterossexualidade. 
 
Era preciso que alguém dissesse muito claramente (e desde logo os jornalistas e o poder 
judicial): hetero e homossexualidade são duas orientações sexuais. Pedofilia é um crime contra a 
liberdade e o mútuo consentimento3[2]. Há heterossexuais e homossexuais que praticam a 
pedofilia. Há outros que não. O problema é que, quer do ponto de vista social e das 
mentalidades, quer de facto em termos de direitos e visibilidade, homo e heterossexualidade não 
são simétricas, mas sim assimétricas. Pedofilia e homossexualidade são facilmente metidas no 
mesmo saco: o da expressões de sexualidade contrárias à norma da família heterossexual 
monogâmica e reprodutora. A mesma que, por ser um projecto impossível de se garantir a 
100%, cria as instituições (e não cria ou não deixa criar as alternativas) que escondem a sua 
própria falha. Militarizadas, monossexuais, fora do quotidiano e da diversidade de relações 
deste, é nessas instituições que se cria o campo para reproduzir os próprios fantasmas da 
moralidade reinante e para reproduzir, entre os marginalizados (sociais ou sexuais) a sua falta de 
auto-estima e a sua auto-culpabilização. Mas convém não esquecer que, para lá de casos como o 
da Casa Pia, mais fáceis de divulgar por razões de escala demográfica, há tantos ou mais casos 
acontecendo na “privacidade” dos espaços domésticos e das famílias alargadas. 
 
Não é por acaso que, seja na Bélgica, nos EUA ou em Portugal, estes casos acontecem nas 
instituições que servem para gerir as falhas do sistema – ou, seguindo o meu raciocínio inicial, 
para o perpetuarem – ou que se formatam de acordo com regras diferentes e opostas às da vida 
quotidiana: Igrejas, escolas, orfanatos. Não é por acaso que existe sempre um elemento de 
hierarquia ou exercício do poder, entre classes, estatutos ou gerações. Não é por acaso que o 
denominador comum a tudo isto parece ser a masculinidade. E não é por acaso que a atenção à 
pedofilia gera sempre a atenção a formas de identidade e sexualidade perseguidas, confundindo 
orientações sexuais com a questão da liberdade e autonomia dos indivíduos nas relações sexuais 
e nos arranjos emocionais. Porque é tão difícil perceber que estas coisas fazem sistema? Porque 
se estaria a pôr em causa a sacralidade da fantasia das normas familiares, de género e de classe 
com que insistimos em viver. 
 
Por fim, o caso específico português, introduz uma questão acessória mas de grande importância 
política: como será possível levar as investigações até ao fim – sobretudo se o caso envolve 
pessoas “poderosas” – depois do descalabro que foi o assassinato das Comissões Parlamentares 
de Inquérito envolvendo a própria Ministra da Justiça? Como é possível, agora, confiar na PJ, 
no sistema político e judicial? Curioso é que nenhum jornalista tenha ainda feito esta ligação, 
obcecados que estão em dar tempo de antena quer aos “casos humanos” (entenda-se: pessoas 
que descrevem actos sexuais), quer às ambiguidades éticas de uma ex-secretária de Estado da 
“Família”.... 
 
 
Sexo, Vidas e Crianças 
(Webpage, 6.12.02) 
                                                 
3[2] Não creio que tenha interesse questionar o tabu cultural contra a pedofilia. O menor, ao ser 
considerado como tal, não está a ver negado um direito à sua sexualidade; está simplesmente “à espera” 
de usufruir dele quando for maior. Os casos ambíguos, de menores que sabem o que fazem e querem, não 
servem para justificar uma qualquer liberalização das relações entre menores e adultos. De modo a 
proteger o maior número é importante haver uma idade de consentimento. Que haja idades diferentes para 
os dois sexos ou que a pedofilia activa seja diferenciada pelo sexo da vítima em termos de penas, isso sim 
já é escandaloso. Menos interessante ainda é o exercício puramente intelectual de invocar a Grécia Antiga 
ou qualquer população “exótica” como fonte para a legitimação das relações menores-adultos, pois a 
descontextualização é imensa. 
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I-Pedofilia 
 
Desde que vieram a público os acontecimentos da Casa Pia criou-se um consenso generalizado 
em torno da condenação da pedofilia. Do ponto de vista ético, este consenso é de saudar. Já do 
ponto de vista político, tenho algumas dúvidas. Porquê? Porque se considerarmos que os casos 
de pedofilia vieram confirmar o descalabro de alguns dos nossos sistemas (judiciário, educativo, 
de governação), então alguém tem responsabilidades; Não podem estar todos de acordo, pois 
isso significaria simplesmente remeter o cerne do assunto para responsabilidades individuais e 
não institucionais. 
 
Seja como for, do mal o menos. Atingido o ponto mais baixo na auto-estima nacional, que desta 
vez toda a justiça seja feita, numa verdadeira operação “mãos limpas”: investigação exemplar e 
punição exemplar. Aceitemos, então, esta espécie de consenso temporário (pois deixará de o ser 
quando verdadeiras responsabilidades forem apuradas – se o forem). Mas façamo-lo tendo em 
conta três enormes perigos presentes neste tipo de consenso e das ondas de indignação 
generalizada. 
 
O primeiro prende-se com a possível deriva para a justiça popular – que hoje em dia, mais do 
que justiça em praça pública é justiça mediática. O principal perigo reside no apontar de nomes 
de pessoas supostamente envolvidas sem que haja a mínima sombra de prova. Isto reflecte o 
pior da sociedade portuguesa: a hipocrisia e o encobrimento têm como uma das suas 
consequências funestas a possibilidade de mentir e fazer crer nas mentiras. Nem bom nome nem 
presunção da inocência sobrevivem a isto. E, no fim, raramente são os culpados os indiciados, 
mas sim aqueles que, por uma razão ou outra, são odiados por quem tem o poder de inquirir 
e/ou informar. 
 
O segundo prende-se com a deriva para o voyeurismo, como ficou patente na repetição 
constante das imagens dos filmes pedófilos. Estou de acordo com a opinião que louva a 
comunicação social por ter revelado os casos de actos de pedofilia. Mas isso acontece porque o 
nosso sistema judicial e policial não funciona, e não por um mérito extraordinário do 
jornalismo. Por outro lado, há que distinguir o jornalismo escrito do televisivo: nas TVs gere-se 
mais espectáculo do que informação. Difundir imagens e depoimentos de viva voz é mais 
perigoso e eficaz na manipulação das mentes do que escrever um texto. É com base numa 
volúpia ultra-liberal que as TVs se permitem oferecer tudo, esperando dos espectadores a gestão 
do que vêem ou não vêem. Isto é hipócrita num país com fraca educação em geral e menor 
ainda em termos de consumo dos media. A apresentação dos filmes na TV não adianta 
rigorosamente nada à informação de que eles existem. Do ponto de vista ético e político, dizer 
que mostrar os filmes é importante em termos informativos é o mesmo que dizer que a 
revelação de crimes de actos de pedofilia por si só não choca ninguém. 
 
O terceiro prende-se com o perigo de reproduzir preconceitos e exclusões a propósito da 
denúncia dos crimes pedófilos. Refiro-me à confusão latente entre pedofilia e 
homossexualidade, uma confusão baseada em ignorância, preconceito e, por vezes, má fé. Há 
que dizer de uma vez por todas que há heterossexuais e homossexuais pedófilos, e outros que 
não o são. Aliás – e digo-o sem nenhum prazer – a maioria dos crimes pedófilos são cometidos 
nas famílias, sendo os agentes sobretudo homens e as vítimas raparigas. Em mais de 160 casos 
de abusos sexuais de menores que a PJ tem em mãos, só dois são especificados como 
“homossexuais” (usando as infelizes categorias que a nossa Lei utiliza...). Os movimentos pelos 
direitos dos homossexuais têm sido, pela sua própria natureza, movimentos pela autonomia e 
liberdade sexuais. Significa isto defender a sexualidade livre e responsável entre pessoas 
maiores de idade e em mútuo consentimento informado. Quando se defende a autonomia sexual 
de um jovem está a defender-se o seu direito a ter uma educação sexual esclarecida e a não estar 
preso por autoridades patriarcais e familiares eventualmente repressoras. Mas está-se, ainda 
antes disso, a defender que ninguém tem o direito de roubar ao menor a sua autonomia sexual 
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seduzindo-o ou violentando-o. A prática de actos pedófilos é crime, a homossexualidade é uma 
simples orientação sexual. Já basta que o nosso direito estabeleça a homossexualidade em actos 
sexuais com menores como uma agravante em relação à heterossexualidade (um escândalo 
bastas vezes denunciado pela União Europeia e que tem como consequência perversa dizer que 
é menos grave violar uma rapariga...); não precisamos que, ao denunciar os actos pedófilos, se 
ajude a perpetuar a homofobia. Não precisamos e não podemos permiti-lo. 
 
Finalmente, há um assunto de que ninguém tem falado: seja qual for a orientação sexual (ou 
mesmo nenhuma, pois estou em crer que a pedofilia é “uma coisa em si”) os crimes de pedofilia 
são cometidos de forma esmagadoramente maioritária por homens. Não é evidente, então, que 
qualquer coisa de errado se passa com a masculinidade, pelo menos no seu modelo mais 
tradicional? Não é altura de serem mobilizados os meios educativos para ajudar a transformar a 
masculinidade em algo que não tenha que ver com o sexismo, a homofobia ou com o exercício 
do poder sobre mulheres, jovens e crianças? 
 
 
Sexo, Vida e Crianças 
(Webpage, 7.12.02) 
 
II – Aborto 
 
Depois da vergonhosa experiência do referendo do aborto – em termos de afluência às urnas, 
descredibilização do parlamento e, na minha opinião, em termos dos resultados – cada vez mais 
pessoas, partidos e movimentos sociais se mobilizam em torno da ideia de um novo referendo. 
Tal far-se-á através de uma campanha de recolha de assinaturas a nível nacional. No campo 
favorável ao aborto, como no campo a ele desfavorável, começa a surgir o que poderia parecer 
uma radicalização, no sentido de uma clarificação daquilo em que cada campo acredita. 
 
Muitos proponentes do novo referendo, entre os quais me incluo, reconhecem que a estratégia e 
a linguagem adoptadas pelo movimento do “Sim” no último referendo se concentrou na busca 
de denominadores comuns e num discurso demasiado assente nas questões de dramas sociais. É 
altura, a meu ver, de nos concentrarmos no que verdadeiramente interessa: o direito das 
mulheres a escolherem prosseguir ou não com uma gravidez indesejada e/ou não planeada. 
 
Do lado oposto surgem também sinais de “clarificação”, por muito obscurantistas que possam 
parecer os argumentos. Desde que a esquerda anunciou retomar a questão do aborto e desde que 
se foi percebendo o surgimento de um movimento por um novo referendo, apareceram velhos e 
novos grupos “pró-vida” – alguns agora mascarados com uma linguagem de “movimentos de 
mulheres” – que propõem mesmo um recuo em relação à actual lei. Falam já em querer impedir 
a prática abortiva por uma mulher que tenha engravidado na sequência de uma violação; falam 
de direitos do embrião e da “vida”, desde a concepção até à morte (querendo proibir a eutanásia 
antes ainda de esta ter sido discutida). Para serem plenamente coerentes só falta mesmo 
proporem a proibição do preservativo por este impedir a possibilidade de procriação. Ou proibir 
a masturbação masculina, como desperdício de uma possibilidade de vida, já agora. 
 
Portugal vive uma situação a meu ver retrógrada, fora dos critérios civilizacionais que definem a 
Pessoa (neste caso, a mulher) como soberana em relação ao que acontece ao seu corpo. Por isso 
é importante ser claro em relação a quase-tabus entre os que defendem o aborto: é preciso dizer 
que o argumento anti-aborto em torno da questão da “vida” é inválido, e não fugir a ele; e é 
preciso dizer que as mulheres têm direito de escolha – e não apenas que são vítimas do aborto 
clandestino. A este propósito, convido o leitor ou a leitora a prestar atenção ao seguinte excerto: 
 
“As mulheres e os fetos não se podem comparar. Enquanto toda a vida, incluindo a vida do feto, 
tem um valor, só as pessoas, incluindo as mulheres, têm direitos (...) A evidência científica, 
legal, filosófica e histórica indica que os fetos não são pessoas (...) Defendemos a vida se 
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atendermos aos direitos das mulheres e se lhes dermos condições para fazerem as escolhas que 
consideram correctas e se contribuirmos para prevenir a gravidez (...) A Igreja reconhece não 
ser capaz de dizer quando é que o feto é uma pessoa. E nos ensinamentos da Igreja há excepções 
ao princípio de não matar (...) Por exemplo, há circunstâncias em que o uso das forças militares 
é moral”. 
 
O extracto é de um texto de Frances Kissling, presidente da Catholics for a Free Choice – os 
“Católicos pela Livre Escolha”, um forte movimento norte-americano pró-aborto. 
 
Mais adiante, este texto de uma defensora do direito a abortar, diz que “a mulher e o feto não 
são comparáveis moralmente”. Porquê? Porque a mulher é uma pessoa, o feto não. Uma pessoa 
é um ser humano criado não apenas pela biologia, mas pelas relações humanas e sociais, pela 
aprendizagem com os outros em sociedade, a partir do momento em que contacta e comunica 
com outros seres humanos já Pessoas (normalmente a mãe ou os pais) e se insere nas 
instituições sociais. É isso – a relação – que lhe vai conferir a humanidade, a identidade e o 
estatuto de Pessoa, não a definição de um momento específico do crescimento celular do seu 
corpo enquanto feto. 
 
Seremos um país civilizado quando soubermos definir o estatuto moral relativo entre pessoas e 
fetos. Quando as pessoas puderem escolher livremente se querem ou não reproduzir-se. E 
quando essa escolha for baseada em informação acessível, em educação sexual e cívica e num 
sistema de bem-estar gratuito e de qualidade, permitindo assim tomar decisões responsáveis. 
Tudo o resto é a continuação da hipocrisia medievalesca de um país onde se condena uma 
mulher que aborta, enquanto se esconde um acto pedófilo com uma criança que, essa sim, já é 
uma pessoa. 
 
 
“Para todos, um Santo Natal” 
(Webpage, 24.12.02) 
 
Regressado de uma viagem a Espanha. Aquele país está em estado de choque com a inépcia e a 
desonestidade do governo de Aznar (e do seu delegado franquista na Galiza, Fraga Iribarne) no 
caso da maré negra. Felizmente, a sociedade civil reagiu: são cada vez mais os voluntários que 
se deslocam para as praias para ajudarem a retirar o petróleo, junto com a tropa que, tarde e a 
más horas, Aznar enviou. Entre os limpadores de praias não se vislumbra um português. Tudo 
bem. O pior é que não se vislumbra um soldado português. Esse gesto de solidariedade e 
cooperação não deveria ter sido o mínimo a ser feito por parte do governo português? Qual quê. 
A reacção portuguesa consistiu, sobretudo, no aproveitamento nacionalista do caso, e numa 
oportunidade para Paulo Portas mostrar serviço como chefe de tropa, protector máximo das 
fronteiras e paladino da Nação. Às urtigas o espaço comum da Península Ibérica! Às urtigas a 
proximidade entre Portugal e Galiza! Às urtigas o facto da costa e o mar serem comuns! As 
televisões portuguesas deliciaram-se a mostrar manifestantes galegos gritando “Mal por mal, 
antes de Portugal”. O que os manifestantes galegos deveriam ter feito, caso soubessem do que 
esta casa gasta, era terem gritado: “Nem este Portugal, nem esta Espanha”. 
 
Regressado de uma viagem a Espanha. Talvez por inspiração natalícia, o “Público” entrevista o 
chefe da igreja católica portuguesa. Lembro-me que, quando acedeu ao cargo, foi 
propagandeado como um espírito moderno e aberto. O que vejo na entrevista é o “ar” disso. 
Mas cadê o conteúdo? No plano social e laboral, as suas ideias aproximam-se de uma espécie de 
corporativismo, em que a empresa é vista como uma “comunidade”, que junta “decisores e 
trabalhadores humildes”, e onde os patrões devem deixar de ser vistos como tal, para serem 
entendidos como “gestores de uma comunidade humana”. Please! E no plano moral, o prato 
forte. Questionado sobre a pedofilia (a propósito dos casos na Igreja americana) ele diz 
taxativamente que se um rapaz aparentar traços de homossexualidade isso é razão suficiente 
para não lhe ser permitido o acesso ao sacerdócio. Confusão entre homossexualidade e 
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pedofilia; definição da homossexualidade como um problema, para mais “identificável” em 
“traços de personalidade”. O que o chefe católico faz é confirmar uma suspeita: a de que estes 
padres vestidos à civil, muito abertos e modernaços na linguagem e atitudes, são os mais 
perigosos, uma espécie de vanguarda do eterno assalto das trevas. Como diria um amigo meu, a 
Igreja Católica é o Mal na Terra. Só que ainda ninguém percebeu. Eu acho mesmo que se trata 
de uma perigosa seita, como aquelas que, nos filmes de Hollywood, fazem lavagens cerebrais e 
negociatas de milhões, sob a aparência de programas de auto-ajuda. 
 
A propósito, e para quem não saiba o que é o Natal, eu passo a explicar. Há uns milénios atrás 
(dois, mais exactamente), um judeu resolveu instituir uma seita heterodoxa e assumir-se como o 
Messias há tanto esperado. Foi condenado à morte pela autoridades coloniais da época, com a 
conivência das elites religiosas do país colonizado. Todavia, a coisa teve sucesso e espalhou-se 
pelo império do colonizador, ao ponto de se ter transformado na religião oficial sob o nome de 
cristianismo. Viria a ser uma das religiões mais importantes do mundo. Um dos seus traços 
principais durante séculos – além da conivência com os poderes políticos e militares e do 
monopólio da “educação” – foi o anti-semitismo (isto é: perseguir as pessoas do mesmo grupo 
que o fundador da própria religião, algo que deliciaria o Freud de Totem e Tabu). O grande 
truque do cristianismo foi ter sido capaz de, ao mesmo tempo, canibalizar o judaísmo e dizer-se 
seu sucessor e desenvolvimento aperfeiçoado, incorporando a sua história e mitologia. Mas não 
param aí as capacidades camaleónicas do cristianismo. Quando o capitalismo se desenvolveu e 
implantou, foi necessária uma Reforma de modo a compatibilizar o “Amor” e o Lucro. O 
capitalismo mostrou ser mais forte que o Cristianismo e a Reforma viria, lentamente, a abarcar 
também o Catolicismo. E é assim que chegamos ao Natal. Durante séculos não teve a mais 
pequena importância para a igreja. Era um momento como muitos outros no calendário 
religioso, infinitamente inferior à Páscoa. Mas, tal como antes a igreja vivera em promíscua 
intimidade com os poderes, a época de triunfo do capitalismo tal como o conhecemos (os 
séculos XIX e XX) viu surgir uma nova intimidade entre igreja e capital. O Natal passou a ser o 
período do ano que celebra juntamente o Cristianismo e o Capitalismo: celebre-se o nascimento 
do Messias e, ao mesmo tempo, consuma-se desalmadamente. Que isto seja feito no universo 
semântico da Família e das Crianças é a ironia (ou a crueldade) máxima. Porque é que não 
dizem de uma vez por todas: “consuma e salve-se”? Bem, houve quem tentasse fazê-lo, mas 
eram todos perigosos judeus como Marx ou Freud e foram rapidamente neutralizados. 
 
Descansemos em paz. Paulo Portas protege esta pátria que foi construída a ferro e fogo contra 
os mouros infiéis – e já agora contra os espanhóis, que também são católicos mas são uma gente 
que fala uma língua esquisita. A Igreja Católica zela por nós, excluindo os homossexuais e 
promovendo os heterossexuais que desejam o celibato ou o casamento com Cristo. As empresas 
rejuvenescerão como harmoniosas comunidades humanas, graças ao código de trabalho, 
enquanto as sondagens da Universidade Católica oferecem a Bagão Félix a informação de que a 
greve geral só teve uma adesão de 10%. Os altos dignitários da Nação jantam com os alunos da 
Casa Pia, confirmando-nos que tudo está bem com Bibi na prisão, e que as crianças seguirão 
recebendo prendas e abusos ou abusos e prendas, tanto faz. O consumo natalício desce, mas 
tudo isso renascerá quando tiver acabado a guerra que se aproxima, na qual o analfabetismo 
cristão de Bush esmagará, com a ajuda do analfabetismo judeu de Sharon, o analfabetismo 
muçulmano de Saddam e redesenhará o mapa do médio oriente petrolífero. Se fôssemos todos 
cristãos, heterossexuais e empresários, vivendo em famílias felizes e sem pedofilia, amparadas 
pelo cartão de crédito e o espírito natalício, tudo estava bem, não estava? 
 
Bush pergunta ao Papa: 
-Mas porque insistem as pessoas em não ser assim?! 
E o Papa responde: 
-Porque são más e teimosas e depois metem-se em aviões e atiram-se para cima de arranha-céus 
e a única coisa a fazer é ser duro com elas e dar-lhes muito Amor e uma variedade muito grande 
de detergentes para escolherem. 
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Um Santo Natal para todos vós, como agora se diz nas televisões (e não só na Rádio 
Renascença). 
 
 
Notícias da Frente 
(Webpage, 8.01.03) 
 
A Frente Nacional 
 
A excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Felgueiras foi presa. Se tudo 
correr bem na democracia portuguesa em 2003, muitos e muitas excelentíssimos e 
excelentíssimas senhores e senhoras presidentes de Câmaras Municipais serão presos. Assim 
como os excelentíssimos presidentes de clubes de futebol e os excelentíssimos presidentes das 
administrações de muitas construtoras civis. Temporariamente sentir-se-ão alguns efeitos 
perturbadores: a confiança na classe política diminuirá; o entusiasmo clubístico será perturbado 
por dúvidas; menos prédios serão construídos (com materiais defeituosos, sobre leitos de cheia, 
e a preços exorbitantes); e, provavelmente, menos droga circulará pelas ruas, menos armas serão 
traficadas para Angola e menos mulheres brasileiras, ucranianas e outras serão exploradas em 
boîtes de alterne. 
 
Que o PSD possa estar a fazer a sua caça aos PSs não augura nada de bom. Que os autarcas do 
PSD com culpas no cartório possam vir a escapar, tão pouco. Que o PS não consiga reconhecer 
o erro de ter dado confiança política às Fátimas Felgueiras, ainda menos. Não tenhamos ilusões: 
esta ainda não é a operação mãos limpas que todos desejamos. E o que aconteceu com Maria 
José Morgado só nos pode fazer tremer. Cardona e Portas deliciam-se com estes casos, 
enquanto os seus (casos) morrem no esquecimento nacional. Fátima Felgueiras poderá bem ser 
um caso de fogo fátuo: cria-se a ilusão de que se está a proceder a uma operação mãos limpas, 
para que esta possa abortar logo no primeiro caso e se crie a ilusão de que se está a mexer 
nalguma coisa. 
 
Uma percentagem ínfima de portugueses paga impostos. São sobretudo as empresas e as 
pessoas de maiores rendimentos que escapam ao fisco. O resultado disto é que os cofres do 
Estado ficam vazios. Para contornar a situação, o governo não se lembra de fazer uma reforma 
fiscal. Faz uns remendos promocionais graças aos quais consegue 10% daquilo que deveria 
receber. E vai-nos avisando que tempos maus se aproximam. Traduzido, isto quer dizer duas 
coisas: que estamos “de tanga” porque nos portámos mal (votando no PS ou porque gastámos 
acima das nossas possibilidades), e que vamos pagar por isso. A analogia entre um país e uma 
família é não só estúpida como perigosa. Pela simples razão de que quem vai pagar pela crise 
são as pessoas que, de qualquer modo, não têm meios para escapar com o rabo à seringa: os 
trabalhadores por conta de outrem que recebem pouco e pagam necessariamente os impostos 
através dos descontos nos ordenados, e não toda a gente, como aconteceria numa “família”. Mas 
a nossa família é especial: nela os pais decidem que a crise deve ser paga pondo as crianças a 
fazerem trabalho infantil. A retórica do governo usa dois truques velhos como o mundo: o 
primeiro é criar a ilusão de que somos todos uma família e iguais entre iguais; o segundo é 
culpar as vítimas, neste caso os incompetentes, pouco produtivos e gastadores trabalhadores 
portugueses. 
 
A Frente Internacional 
 
Na frente internacional, Bush consegue a proeza de justificar o ataque iminente ao Iraque, onde 
ainda não se comprovou a existência de armas nucleares ou químicas, e de não se preocupar 
com a Coreia do Norte, um gulag gerido por loucos perigosos. Mas provavelmente a maior 
proeza de Bush é conseguir que, pela primeira vez, um idiota com poder seja apreciado por 
poderosos com idiocia: basta ver o chorrilho de asneiras nos apoios à política de Bush por parte 
de editorialistas, directores de jornais, comentadores de TV. Ainda não perceberam que, antes 
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de se procurarem explicações complicadas, devem procurar-se explicações simples, ainda que 
não simplistas. Ainda não perceberem que os EUA são neste momento um actor sem argumento 
ou guião desde que acabou a URSS. O seu objectivo é criar condições objectivas para manter a 
sua economia militar de pé. Nem que, para isso, tenha que provocar os conflitos em que, depois, 
“tem que” intervir em nome da luta contra o terrorismo. Isto é tanto mais evidente, quanto, no 
plano internacional, já passou demasiado tempo sobre o 11 de Setembro: os horrores a que 
assistimos diariamente relativizam, com cada dia que passa, os ataques ao World Trade Center. 
Alguém acha mesmo, ainda, que os americanos passaram por uma coisa absolutamente 
excepcional e eticamente incomparável, tipo Holocausto? É por o 11 de Setembro estar a ser 
construído como um grande mito refundador que nas salas de cinema americanas não passa o 
filme 11”09”01, em que vários realizadores glosam o tema do 9/11 de forma que foi 
considerada “anti-americana” (não é verdade). Em vez disso, os americanos consomem O 
Senhor dos Anéis (um exercício imbecil de pancadaria sobre pano de fundo de “fantasia” rasca, 
totalmente picada do imaginário medieval) onde Mal e Bem se degladiam num maniqueísmo 
simplório. Aposto que Bush adorou. Saídos do cinema, soldados negros e hispânicos 
americanos entram nos porta-aviões a caminho do Médio Oriente. 
 
A Frente da Vida 
 
A um idiota alienado, pertencente à seita dos Raelianos, concede uma televisão tempo de antena 
para que possamos ouvi-lo dizer que aceitaria ser clonado, pois isso significaria a imortalidade. 
A estupidez humana é de uma elasticidade impressionante. Qualquer criatura clonada será 
sempre uma criatura diferente daquela a partir da qual é clonada. Pela simples razão de que 
nascerá e viverá noutro tempo, junto com outras pessoas, em relações diferentes, em instituições 
diferentes. Porque – novidade das novidades! – é isso que faz a pessoa humana. Além de 
tecnicamente imperfeita e, portanto, estupidamente arriscada, a clonagem reprodutiva é uma 
estupidez e um logro que só revela o lado egocêntrico da reprodução. Mas, sejamos 
provocatoriamente radicais: não será apenas uma variante do desejo que muita gente tem de se 
ver prolongada nos seus filhos? Sempre achei este desejo irracional e, além disso, pernicioso 
para as crianças. 
 
Já a clonagem para fins terapêuticos será outra coisa. Poder regenerar tecidos, células e órgãos 
parece-me não só racional como desejável. Mas eis senão quando, os filisteus da Igreja do 
Vaticano – uma seita poderosa mas que não acredita em extraterrestres (ou acredita?) – afligem-
se com o facto de isso ter de ser feito a partir de algo demasiado semelhante a um embrião. 
Talvez seja altura de lhes explicar que um embrião é vida mas não é uma pessoa humana? 
Pouco importa: aquilo que os preocupa verdadeiramente não é a vida mas sim a manutenção de 
certas estruturas sociais de tipo patriarcal e sexista. É por isso que os sectores do PS, permeados 
por Catolicismo explícito ou implícito, propõem legislar a inseminação artificial reservando-a 
apenas para casais de sexo diferente em relação estável. Quer isto dizer que as mulheres que 
queiram ter um filho sozinhas ou os casais de lésbicas que desejem que uma delas ou ambas 
tenham uma criança, deverão recorrer a one night stands, a amigos, ou à prostituição, sempre 
em circunstâncias de sexo pouco seguro. 
 
Quem quer impor um padrão absurdo aos outros entra sempre em contradição. É por isso que os 
paladinos da ética científico-religiosa em Portugal não conseguem esconder a sua inclinação 
padreca: acham eles que as crianças só devem nascer do “amor”. A consequência lógica disto 
seria acharem que, de facto, é correcto permitir o aborto em casos de violação e mesmo nos 
casos em que a mulher não deseja a criança. Outra implicação é que as relações devem elas 
próprias ser baseadas no amor, donde não deveriam queixar-se do divórcio. Et pour cause, 
deveriam aceitar que o amor entre duas mulheres possa ser o “lugar” certo para criar uma 
criança. 
 
Aliás: alguém ainda tem paciência para a atitude impensada das TVs em incluírem sempre um 
padreco católico quando se discute qualquer coisa remotamente relacionada com a vida, a 
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reprodução e a sexualidade? Que temos nós a ver com as opiniões dos funcionários de uma seita 
religiosa? Por que é maioritária? 
 
 
O Radicalismo Reaccionário 
(Webpage, 11.01.03) 
 
Durante anos e anos a expressão “radical” tinha duas acepções. Na primeira queria dizer algo de 
semelhante a extremista; na segunda, queria dizer “aquilo ou aquele que vai à raiz das coisas”. 
Os desenvolvimentos na cultura do consumo, associados à invenção da “juventude” como 
categoria e valor, o crescente cultivo do corpo e a promoção de ideais de hedonismo levaram ao 
surgimento de um terceiro sentido para “radical” – o que está associado aos desportos radicais e 
ao que o novo senso comum designa como a busca da “adrenalina”. Aos poucos, uma sub-
cultura “radical” neste sentido começou a definir-se, com os seus símbolos gráficos, de 
vestuário, de linguagem e por aí fora. Até tinha piada. Era fresca. 
 
Aqui no jardim à beira-mar plantado a coisa tentou pegar raiz. Mas como muitas plantas 
transplantadas teve que se adaptar ao novo terreno. E entrou em mutação. Eis senão quando 
“radical” passa a designar um conjunto de práticas que, vistas friamente, não têm nada das duas 
acepções originais da palavra. E pouco da terceira. Os programas da SIC “Radical” ou aquilo a 
que muita gente se refere como sendo “radical”, nada têm de extremista, contestatário ou crítico 
(outra acepção para “ir à raiz das coisas”). 
 
Dois exemplos tenebrosos: o programa “Cabaré da Coxa” no referido canal e as praxes 
académicas. A eles poderia juntar-se práticas relacionadas com o consumo de álcool na “noite”, 
a condução desenfreada de automóveis, a moda das despedidas de solteiro com strippers, e por 
aí fora. Quanto mais se expande em Portugal o âmbito semântico da expressão “radical” mais se 
vê que os símbolos e práticas que cabem nessa designação são, afinal... reaccionários. São 
coisas antigas, velhas, mofas, bafientas. Vêm das profundas do marialvismo e do sexismo à 
portuguesa. Pode-se conceber coisa mais podre de velha do que as humilhações sexistas das 
praxes? O desejo de pertencer a uma tuna com roupas ridículas e onde as mulheres são 
proibidas? O velho sonho rapazola de ter um carro de desporto para acelerar e engatar miúdas 
(sim, miúdas)? O fascínio parolo com a exposição das protuberâncias mamárias, não porque 
seja erótico (o que seria óptimo), mas porque é (supostamente) “provocatório”? 
 
Dói ver jovens, saídos das universidades onde o pensamento radical – quer através do 
conhecimento, quer através da contestação do mesmo – foi queimado juntamente com as fitas. 
Dói ver uma nova geração que não interiorizou um grama de correcção política no bom sentido, 
que não tem vergonha na cara em contar anedotas sexistas, racistas ou homofóbicas. E por aí 
fora, uma vez mais. 
 
Mas dói mais ainda vê-los fazerem-no com uma justificação perversa: a de que o fazem como 
quem está a quebrar um tabu; a de que o fazem porque “não há pachorra para puritanos e 
moralistas”. As práticas “radicais” à portuguesa julgam ser radicais. Isto no fundo é muito 
consonante com a auto-complacência e gratificação com que em Portugal – só porque os 
conflitos e as desigualdades não são olhados de frente – se pensa que eles não existem. E que 
“essa gente” – na América, na Europa, ou entre as minorias que neste país tentam mudar alguma 
coisa e com quem só se contacta nos filmes – é uma cambada de puritanos, de pessoas sisudas e 
sem humor. 
 
Mas a coisa ainda é mais confrangedora: é que este discurso perverso acontece numa sociedade 
de grande repressão e controlo social. Os praticantes deste “radicalismo reaccionário” exercem 
as suas actividades nos únicos e apertados espaços de alguma liberdade: as escolas, as 
discotecas, os carros e os bandos. Porque, fora daí, a dependência e o controlo de famílias, 
dinheiro, prestígio, contactos, cunhas, modas, coscuvilhice, vergonha, medo do ridículo, 
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ambições materiais e profissionais, fazem destes radicais as criaturas mais submissas e 
conservadoras à face da terra. 
 
Quando estava na universidade não tinha paciência para as pessoas da “geração de 60”, com os 
seus estilos de vida “alternativos” e o queixume de que nós, os da minha geração, éramos 
demasiado “atinados”. Não quero, agora, ser eu a estar na posição deles. Creio não correr esse 
risco se estabelecer uma distinção: é que ser “atinado” nos anos 80 era querer ter uma vida livre 
e plena, sem a instabilidade constante do período revolucionário dos anos 70 (a versão 
portuguesa dos sixties). Ao passo que este “radicalismo reaccionário” tresanda a conformismo e 
a recuperação de marialvismos antigos: o Cabaré da Coxa como o paliativo “muita louco” para 
um dia de fato e gravata passado a transacionar títulos aos 25 anos de idade (ou para um dia de 
trabalho precário na casa de fotocópias sonhando em passar um dia transacionando títulos...). 
 
NOTA: Só há uma desculpa para esta deriva do radicalismo reaccionário. É que a alternativa 
que hoje se configura é igualmente bafienta, desta feita pelo lado do irracionalismo. Refiro-me 
às coisas “new age”, a esta espécie de sopa conceptual que mistura astrologia com orientalismos 
mastigados, com as aromaterapias e 400 mil práticas curativas duvidosas, com o hipnotismo de 
feira no Herman José. É o universo do elogio da irracionalidade e do misticismo, um mundo em 
que os que julgam estar a “libertar a mente” estão apenas a baralhá-la. E os que julgam estar a 
“misturar culturas” estão apenas a despi-las do seu contexto. Se tivesse que escolher entre o 
Cabaré da Coxa e uma consulta de astrologia, acho que preferia ficar fechado num escritório a 
carimbar papéis e a fazer listas mentais de compras no hipermercado no sábado seguinte... 
 
 
Dados pessoais de um terrorista cultural 
(Webpage, 11.01.03) 
 
Nome: 
Miguel de Matos Castanheira do Vale de Almeida. 
(O “nome” é uma designação atribuída pelos progenitores4[1] em função de um sistema de 
parentesco consuetudinário, de base católica e sancionado pela Lei do Estado, que prevê a 
inclusão dos nomes patrilineares tanto da mãe quanto do pai. Neste sistema, o nome patrilinear 
mais importante é o do progenitor masculino, configurando assim um duplo efeito patriarcal. O 
nome é registado em papéis oficiais que ficam guardados em instituições do Estado5[2] e não 
pode ser alterado a não ser por via do casamento6[3]. A liberdade de auto-nomeação e auto-re-
criação é totalmente impedida, configurando assim a categoria do “indivíduo”, paradoxalmente 
tida como estando na base da ideia de “liberdade”). 
Data de Nascimento: 
21 de Agosto de 1960 
(A “data” é uma designação arbitrária para a identificação de um momento no contínuo 
temporal desesperadamente encaixado em prateleiras – anos, meses, semanas, dias... – por 
mamíferos superiores cuja principal característica é a angústia da morte e a busca do sentido da 

                                                 
4[1] Pessoas que geram outra pessoa. Antes de se conhecer a biologia da reprodução humana, a única 
evidência era que os humanos do sexo feminino tinham crias. Com a invenção do casamento e da 
paternidade, os humanos do sexo masculino passaram a ter um papel legal face às crias das mulheres com 
quem estavam associados (ou a quem tutelavam, consoante as interpretações). 
5[2] Instituição que administra um território delimitado por fronteiras inexistentes na natureza. Forma 
eficaz de justificar o poder de certos grupos económicos e classes sociais como sendo o poder de todos os 
membros da comunidade gerida por esse Estado. O Estado tem aparelhos próprios, quase todos de 
natureza repressiva, administrados sobretudo por homens. Alguns aparelhos não-repressivos (Segurança 
Social, por exemplo) são paradoxalmente atacados, em nome do mercado, pelos mesmos que dominam os 
aparelhos do Estado. Outros autores definem o Estado como o estádio mais sofisticado da Tribo. 
6[3] Casamento: contrato conjugal entre um homem e uma mulher, reconhecido pelo Estado ou Igreja. 
Tem como principal função estimular a reprodução humana dentro de uma instituição chamada Família, 
cuja principal função é estimular os casamentos na geração seguinte. 
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vida7[4]. Data em um dos muitos calendários existentes e possíveis. Critério primeiro deste 
calendário concreto: nascimento incomprovado do líder de uma seita heterodoxa do judaísmo, 
uma religião do Médio Oriente. 
(Datação alternativa: 1 do 1 do 1, isto é, dia 1 do primeiro mês do primeiro ano de vida de 
Miguel de Matos Cas....). 
Nacionalidade: 
Portuguesa 
(Na sua acepção mais positiva ou optimista, “nacionalidade” significa ser – a partir de uma certa 
idade8[5] – cidadão da República Portuguesa. Na acepção mais negativa ou pessimista, significa 
ser membro por inerência e atribuição (pelo sangue9[6]) de uma grande linhagem tribal, a dos 
portugueses. Mas o significado mais corrente é o de membro de um Estados-nação , no qual 
existe supostamente uma justaposição não problemática entre território, aparelho do Estado, 
povo10[7], língua11[8] e cultura12[9]. Trata-se de uma atribuição independente da escolha pelo 
sujeito, por muitas línguas estrangeiras que aprenda e por muito que viaje ou emigre). 
(No caso presente: membro de uma tribo que habita a periferia ocidental da Península Ibérica e 
da Europa e que insiste em considerar que os dois grandes feitos do bando foram a escravatura e 
o crioulo do Latim que se fala no seu território). 
Sexo: 
Masculino 
(A classificação masculino/feminino configura um sistema binário simples, ou mesmo simplista 
e maniqueísta, que serve para dividir as pessoas em duas metades. Assente em critérios pouco 
relevantes e mesmo pouco científicos – a observação a olho nu dos caracteres sexuais 
secundários à nascença (no quotidiano estes não se vêem, pelo que a “cultura” inventou 
artefactos e somatizações diacríticas, como a roupa e o corte de cabelo) e sem consideração por 
outros factores somáticos ou fenotípicos, como a altura, o peso, a coloração da pele ou dos 
olhos, a inteligência ou a preferência clubística. Crê-se que o sistema serve sobretudo para 
garantir a reprodução13[10], o serviço doméstico, a guerra14[11] e a opressão de quem não queira 

                                                 
7[4] Angústia da morte: medo de deixar de viver. Sentido da vida: ninguém sabe o que é. O problema 
lógico é evidente: como se pode ter medo de deixar de usufruir de algo cujo sentido se desconhece? 
8[5] Idade: critério de divisão estatutária dos seres humanos com base na degenerescência dos seus corpos 
ao longo do tempo. Ver data de nascimento.  
9[6] Substância que corre nas veias dos mamíferos. Metáfora utilizada pelos mamíferos superiores 
pensantes para designar a pertença a uma linhagem, clã, tribo ou nação, gerando assim o que os 
antropólogos designam por “consubstanciação”. Hiper-metáfora tribal usada pelos sacerdotes da religião 
dominante para designarem a possibilidade de os crentes pertencerem à família do fundador da religião, 
ingerindo um líquido simbolicamente análogo ao sangue. Metáfora utilizada para designar os abusos de 
poder do Conde Drácula na Transilvânia medieval ou qualquer prática de exploração da força de trabalho 
dos desprivilegiados com o intuito de obter mais-valias não fazendo nada. 
10[7] Povo: designação ambígua para agregado tribal. Quando útil para os ocupantes ilegítimos do aparelho 
de Estado, designa a totalidade do grupo; noutras circunstâncias designa a ralé; para os românticos 
revolucionários (normalmente oriundos das elites) designa o actor histórico que abolirá todas as 
desigualdades (nomeadamente abolindo no sentido literal os próprios românticos revolucionários). 
11[8] Língua: sistema convencional e arbitrário de codificação da linguagem. A sua sistematização pelos 
Estados é normalmente um processo violento, embora sacralizado. No caso português deu azo à frase “a 
minha Pátria é a Língua Portuguesa”, mas estudos recentes vieram confirmar ter-se tratado de um erro de 
transcrição do manuscrito. Na realidade estava escrito “A minha Língua é a Pátria Portuguesa”. 
12[9] Cultura: designação absurda e imprecisa para um conjunto de hábitos e convenções tomadas por 
naturais e por superiores aos hábitos e convenções da tribo vizinha. 
13[10] Reprodução: sistema básico de perpetuação de uma espécie. Nos mamíferos e primatas superiores 
são necessários gâmetas de dois sexos. Noutras espécies não. Mas “reprodução”, nos seres humanos, 
significa sobretudo reproduzir crenças e hábitos – nomeadamente a crença na reprodução como um valor, 
e o hábito de reproduzir. 
14[11] Guerra: tradicionalmente uma actividade lúdica masculina aplaudida pelas mulheres, é hoje uma 
actividade económica (ver mercado) justificada por critérios de Mal e Bem, por isso mesmo aceite pela 
Igreja, para quem é, neste caso, legítimo dispor da Vida Humana.  



 151 

corresponder às expectativas sociais e culturais geradas pelo simples vislumbramento, à 
nascença, da presença ou ausência de um pequeno apêndice na zona púbica). 
Raça: 
Nenhuma. Consoante as circunstâncias, branco, mediterrânico, mulato ou negro. 
Completamente branco face aos imigrantes negros em Portugal; Mediterrânico face aos 
europeus do Norte; mulato ou negro em contextos onde a negritude seja um sinal estatutário de 
inferioridade relativa. Categoria não utilizada oficialmente em Portugal, de modo a poder ser 
usada selvaticamente nas interacções quotidianas, entrevistas de emprego, distribuição espacial 
da habitação e imaginário sexual. 
Orientação sexual15[12]: 
Pan-sexual em estado de homossexualidade (no comments). Categoria não utilizada 
oficialmente em Portugal, de modo a poder ser usada selvaticamente nas interacções 
quotidianas, entrevistas de emprego, distribuição do prestígio machista-patriarcal e imaginário 
sexual. 
Religião: 
Nenhuma. Inescapável, todavia, a doutrinação cristã-católica indirecta, dada a influência dessa 
religião nas estruturas sociais e nas leis do Estado. 
(Religião: forma ingénua de tentar resolver a angústia da morte e o mistério do sentido da vida; 
segundo alguns autores, forma de publicidade enganosa que sustenta organizações de tráfico de 
influências isentas de impostos). 
(Categoria de identificação não utilizada oficialmente em Portugal, de modo a poder ser 
naturalizada como aspecto inquestionável da cultura portuguesa, garantindo assim uma posição 
de monopólio no mercado das igrejas). 
Profissão: 
Antropólogo, investigador e docente universitário. 
(Profissão: designação usada para encaixar as pessoas num lugar certo da divisão social do 
trabalho. Não confundir com “emprego”, a actividade remunerada para poder comprar batatas, 
um elemento grátis da natureza mas ao qual é atribuído valor pelo trabalho humano necessário à 
sua reprodução em quantidade suficiente – ou insuficiente... – para fornecer o mercado16[13]). 
(Antropólogo: pessoa que insiste em considerar a variabilidade das formas de vida social; 
intelectual potencialmente perigoso por duvidar da natureza divina da tribo a que pertence; 
indivíduo propenso a questionar as categorias da página de Dados Pessoais de um Curriculum 
Vitae; pessoa que perde tempo a escrever textos como este). 
Residência: 
Lisboa 
(Residência: forma de o Estado (mas também o mercado) garantirem o acesso aos indivíduos, 
sabendo onde estão e como consomem). 
(Lisboa: pequena cidade ou aglomerado de aldeias, desorganizada e suja, vendida a 
especuladores imobiliários e habitada por pessoas que cospem no chão, excessivamente 
elogiada na sua beleza e encanto por escritores que não hesitariam em viver em Paris ou 
Londres se lhes fosse dada a possibilidade). 
(Destino turístico de Europeus e Espanhóis interessados em slumming (do Ing. slum, bairro de 
lata), a actividade que consiste em observar o terceiro mundo sem apanhar malária e podendo 
regressar rapidamente ao conforto caseiro). 
 
 
                                                 
15[12] Designação para a preferência erótica por corpos e pessoas com uma das duas características sexuais 
secundárias referidas em “sexo”. Forma subversiva de contornar o imperativo reprodutivo assente no 
casamento de duas pessoas de sexo diferente, contra a vontade da cultura, da religião do fundador do 
calendário e dos ocupantes dos aparelhos do Estado. Em Portugal: forma não subversiva de usufruir do 
sexo sem deixar de arrecadar os dividendos da obediência às regras do casamento.  
16[13] Na época contemporânea, termo utilizado para substituir “Sociedade” e, em certas circunstâncias e 
meios, “Religião”. Entidade imanente e intangível, com leis incognoscíveis, caracterizada pela sua 
omnipresença, omnipotência e omnisciência, representada na Terra por sacerdotes outrora conhecidos 
como “Mercadores”. 
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Iznogoud  
(Webpage, 5.02.03) 
 
Não, não foi nas aulas de História que ouvi falar de Bagdad pela primeira vez, ou dos grandes 
reinos da Mesopotâmia e Suméria que ocupavam aquelas paragens na Antiguidade. Bagdad 
surgiu-me na banda desenhada – mais exactamente nas páginas da revista Tintin. Goscinny (o 
mesmo de Asterix) e Tabary assinavam uma série chamada Iznogoud. A acção desenrolava-se 
naquela cidade do médio-oriente e as duas personagens principais eram o Califa e o Grão-Vizir, 
chamado Iznogoud. O Califa era um jovem gordo, preguiçoso e ingénuo; o Grão-Vizir era o 
astuto e perverso primeiro-ministro, que manipulava o poder a seu bel-prazer – começando pela 
manipulação da moleza congénita do Califa. Desde então que procuro sempre os “Califas” e os 
“Grão-Vizires” em toda e qualquer situação onde o jogo do poder institucional se desenrole: 
numa empresa, numa faculdade, no governo de um país. 
 
Tivemos já uma boa dose de Califas. Mário Soares, embora astuto politicamente, tinha essa 
característica bonacheirona, fazendo a política mais numa conversa entremeada de “pás” e 
asneiras suaves do que em negociações recheadas de cinismo e hipocrisia. Jorge Sampaio 
também é um Califa, pelo menos no espanto infantil das suas expressões, na tendência para se 
emocionar e lacrimejar. Eanes foi a excepção e talvez por isso não tenha deixado saudades. 
 
Mas o cerne da questão é este: há sempre alguém que exerce o poder de modo maquiavélico, 
que manipula, que calcula, que acha que os fins justificam os meios. Em situações extremas, a 
sua job description pode incluir a tomada de posições que prejudiquem a própria coisa que eles 
representam – um país, por exemplo – se acharem que os benefícios ulteriores o justificam ou se 
lhes for conveniente em termos de jogo político imediato. 
 
Ora, assistimos nos últimos dias a uma coisa espantosa. O nosso grão-vizir, perdão, o nosso 
primeiro-ministro, assinou um documento com mais sete grão-vizires europeus, apoiando a 
política de guerra de Bush. Os motivos são claros (isto é, não o são, mas nós percebemo-los): 
em primeiro lugar, garantir margem de manobra no jogo dos países mais pequenos contra o eixo 
Franco-Alemão; em segundo lugar, promover internamente a imagem de força autoritária 
guerreira que confirme que estamos mesmo num regime de direita. 
 
No fim das histórias, Iznogoud perde sempre. De alguma forma a justiça triunfa e os desígnios 
maquiavélicos da Segunda Figura (em Portugal, por acaso, até é terceira) são revelados. O 
maquiavelismo tende sempre para a trapalhada e algures no percurso falha qualquer coisa. 
Felizmente não precisamos de esperar pelo fim da história. Durão Barroso já cometeu dois 
graves atentados: o primeiro, contra a democracia representativa, ao ter tomado uma decisão 
daquela gravidade sem consultar a Assembleia da República. O segundo, contra a União 
Europeia, ajudando a criar uma brecha e enfraquecendo-a face aos EUA. 
 
Se quiséssemos ser mais papistas que o papa, não seria legítimo dizer que, uma vez que 
Portugal é membro da UE – e esta já é mais do que mera aliança económica (de certo modo é 
um país maior que o país) – Durão Barroso acaba de “trair a Pátria”? Para conseguir os seus 
intentos, Iznogoud passava a vida a fazer isso mesmo... E o Califa ficava calado. 
 
Mas um Iznogoud nunca funciona sozinho. Precisa de distribuir benesses, é certo. O seu maior 
apoio vem daqueles que se apaixonam pelo pragmatismo e pela força, pelo “realismo” da 
política. Em Portugal, parecem ser proporcionalmente mais as ocasiões de apoio a Bush do que 
na própria América. Não por parte da população, mas por parte de mil e um Iznogouds em 
posição de influenciar toda a gente. Num mesmo dia leio artigos em jornais e revistas 
americanas contra Bush e a guerra, incluindo um abaixo assinado ocupando uma página inteira 
da New York Review of Books (não, não é um pasquim de esquerda universitária...) onde 
constam nomes sonantes da América; e leio um Público cujo director incita à guerra, ou vejo o 
mais-bushiano-que-Bush Luís Delgado nomeado para director da agência noticiosa nacional.... 
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Iznogoud decidiu que a Base das Lajes deve ser disponibilizada para a guerra dos americanos. 
Iznogoud decide estas coisas sozinho, desprezando a democracia representativa. Iznogoud trai a 
União Europeia. Iznogoud faz tudo isto aliando-se a personagens do mundo do crime como 
Berlusconi. Iznogoud deixa o seu ministro dos Estrangeiros dizer candidamente que a coisa foi 
feita para ter efeitos mediáticos. Iznogoud goza connosco, o Califa deixa e nós também. This is 
not good. 
 
P.S.: No dia 15 haverá uma manifestação contra a guerra no Iraque. Espero, desta vez, não ter 
que aturar discursos de 52 organizações do PCP disfarçadas de organizações de velhos, de 
sindicatos, de mulheres, de jovens, de paz e do diabo a sete. Só desejo uma manif contra o 
absurdo e que mostre claramente que os portugueses acham que Durão Barroso is no good. Se lá 
estiver a carrinha de som da CGTP e subir ao palco um senhor da Associação-do-Sul-e-Ilhas-
dos-Técnicos-de-Contas-pela-Paz-e-Amizade-e-Cooperação- entre-os-Povos, venho-me 
embora. 
 
 
Carta ao Director do DN 
(Webpage, 13.02.03) 
 
Caro Director do DN, 
Agradeço que considere a publicação da carta que junto envio. 
Não conheço o curriculum de João César das Neves, mas a sua crónica de 10 de Fevereiro de 
2003 poderia ser considerada como o “melhor” contributo do ano para a promoção da 
intolerância e de um clima persecutório. O alvo do texto são as pessoas que têm, ao longo de 
muitos anos e com muitos sacrifícios, promovido os direitos daqueles e daquelas cujas vidas e 
identidades são esmagadas por uma maioria silenciosa sem nenhuma legitimidade para exercer a 
sua hegemonia. O alvo inclui a maioria das mulheres, as mulheres impedidas de escolherem 
livremente a maternidade, os homossexuais e muitas outras categorias discriminadas. Já seria 
suficientemente grave que JCN desprezasse ou fizesse pouco das aspirações dessas pessoas à 
cidadania plena. Mas ele vai mais longe, dizendo que as “campanhas” para promoção dos 
direitos daquelas terão como corolário lógico a promoção dos direitos (ou a normalização) dos 
comportamentos pedófilos. Gostaria que este truque argumentativo fosse mero exercício de 
mestria retórica. Mas as suas consequências são tão graves que só pode ser visto como 
desonestidade intelectual, por misturar o que não se pode misturar e, ao fazê-lo, prejudicar 
outrém. 
 
Alguns esclarecimentos (mas será que JCN precisa que lho lembremos?): a grande linha 
divisória entre legitimidade e ilegitimidade nos comportamentos sexuais é a que separa o 
mútuo consentimento informado entre pessoas em idade legal, por um lado, do abuso 
sexual, por outro. Este abuso é agravado quando se trata da vitimização de crianças, como nos 
casos horríveis da Casa Pia e de tantas outras instituições e, sim, de famílias. Confundir isto 
com a homossexualidade é um implícito grave na “argumentação” de JCN. Em circunstâncias 
normais não comentaria sequer a crónica, por poder tratar-se de mera opinião. Mas nos tempos 
que correm – marcados por um revanchismo moralista que não pode ser justificado pelo 
compreensível repúdio dos actos pedófilos, pois não pretende atacar os culpados mas sim 
aproveitar o clima para impedir o acesso à cidadania de quem exerce a sua sexualidade no 
respeito pela liberdade dos outros – a falsificação ideológica a que JCN se dedica é 
inadmissível. 
 
JCN está no centro do mundo: vive bem, é letrado, é homem, é branco, suponho que 
heterossexual, casado, católico, conservador. Isto dá-lhe todos os privilégios inimagináveis para 
a maioria das pessoas. Como se não bastasse, escreve contra os que estão nas margens, porque 
ameaçam simbolicamente o seu mundo. Alguém – talvez a direcção do jornal, uma vez que o 
limite da autonomia de opinião foi ultrapassado – poderá dizer-lhe que é mistificador, 
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insultuoso, injusto e perigoso dizer que quem quer a aceitação plena dos homossexuais quer 
também a aceitação do abuso sexual? Na falta de alguém mais adequado, digo-o eu, enquanto 
homossexual e acérrimo defensor da punição dos abusos sexuais de crianças por todos os 
senhores “respeitáveis” (e de qualquer orientação sexual) que venham a ser apurados como 
culpados. 
 
 
Depois da Manif 
(Webpage, 15.02.03) 
 
A manifestação contra a guerra foi uma verdadeira surpresa. Apesar de uma ou outra bandeira 
de Cuba (que raio tem Cuba a ver com o resto?) ou de uma chocante bandeira iraquiana bem na 
frente da marcha (que temos nós a ver com o regime do ditador Hussein e do seu partido 
único?), os receios que expressei em crónica anterior não se confirmaram. Não se sentiu a 
hegemonia do sector PCP/CGTP na sua versão “tarefista”. Pelo contrário, a manif contou com 
um “povo” diversificado, atingindo as camadas média e média-alta da população. Quando isso 
acontece, sabe-se que a revolta contra um certo assunto é grande e que é da ordem dos valores 
abrangentes e não das agendas (legítimas) dos grupos sociais concretos. 
 
Mais ainda, a manif surpreendeu pela dimensão. Quem tenha estado na mini-manif do Camões 
contra o ataque ao Afeganistão terá ficado embasbacado: há muito tempo que não se via uma 
coisa assim. O Camões não foi suficiente para a concentração e o Rossio poderia facilmente ter 
sido substituído pelo Terreiro do Paço como local de apoteose. Creio que o surpreendente 
afluxo se deveu a dois importantes factores, para lá da motivação imediata do evento: o factor 
“globalização” e o factor “enDurãocimento”. O primeiro tem a ver com o facto de ser hoje mais 
mobilizador saber-se que o mesmo evento ocorre em várias partes do mundo ao mesmo tempo; 
o segundo tem a ver com o facto de esta manif ter sido um pretexto para protestar contra a 
política do governo Durão e a sua subserviência a Bush. Esta não é uma subserviência à 
“América”: a comprová-lo está a gigantesca manif de Nova Iorque, onde muitos americanos 
demonstraram não se rever em Bush. A “nova América” anti-Bush (esse representante da 
“Velha América”) aliou-se a uma “velha Europa” (sim, e depois?) renovadamente orgulhosa por 
ter interiorizado na sua cultura e hábitos a ideia de que a guerra e o imperialismo não 
servem17[1].  
 
Ao mesmo tempo que a manif decorria, Durão Barroso recebia os partidos em audiência de 
preparação do Conselho Europeu que vai discutir a situação no Iraque (em rigor, deveria ser a 
situação na América, mas isso é outra (H)história). Este tipo de manobra rasca de provocação 
política já não espanta. Do cinismo anti-laboral de Bagão Félix (não faz mesmo recordar o 
maléfico Doutor Septimus do “Blake e Mortimer”?) à homofobia e sexismo à-beira-do-crime de 
César das Neves nas páginas do DN, esta direita recorre aos truques mais torpes, porque não se 
sente legitimada (uma coligação feita à pressa no pós-eleições e não anunciada antes aos 
eleitores), à semelhança de Bush (o presidente não-eleito por excelência). 
 
É claro que à audiência Barrosã foi Ferro Rodrigues, provavelmente porque já não tinha nada 
mais a perder: perdeu a chance de tentar liderar – ou, na pior das hipóteses, integrar – os novos 
movimentos de esquerda que surgem em Portugal e na sociedade Europeia e Global, ao recusar 
a participação do PS na manif com base num argumento especioso (na manif havia muita gente 
que respeita o Conselho de Segurança da ONU e certamente quase ninguém que apoiasse 

                                                 
17[1] Vale a pena ler o artigo de Timothy Garton Ash no último número da “New York Review of Books”. 
Nele ficamos a saber as últimas sobre o anti-europeísmo na América. Leitura recomendada às virgens 
lacrimejantes que se envergonham com o anti-americanismo na Europa. 



 155 

Sadam). O PS português é uma vergonha de todo o tamanho – e digo-o com alguma autoridade, 
pois, ao contrário de muitos correligionários meus, simpatizo com a social-democracia18[2]. 
 
Mas a vergonha nacional não se resume ao governo e ao primeiro partido da oposição. Ela 
complementa-se com o outro grande poder, a comunicação social. Os telejornais das oito da 
noite no dia da manif não podiam ter sido mais diferentes. A RTP 1 abriu com a manif e 
continuou com a cobertura das outras manifs europeias. A cobertura foi equilibrada, quase 
simpática até – afinal não estamos na Europa e não tem esta um valor acrescentado de diferença 
nas posições políticas sobre a vergonha Bushiana? A TVI (que normalmente não é flor que se 
cheire), e talvez por o âncora não ter sido a jet-setter do costume, cumpriu o critério jornalístico 
ao reconhecer que o acontecimento mais importante do dia – nacional ou internacional – foi a 
manifestação. A SIC, pelo contrário, abre com mais uma tontice qualquer sobre pedofilia, 
continuando com faits-divers sobre alguém num barraco miserável ou um problema com uma 
passagem de nível em nenhures, naquilo que gostam de chamar “histórias de interesse humano” 
mas que, ao contrário de constituírem denúncias da miséria, servem para fazer sentir-se bem 
quem está confortavelmente numa casa assistindo ao espectáculo da miséria dos outros. A coisa 
telejornaleira prosseguiu com repetições de reportagens voyeuristas sobre pedófilos e sobre o 
“jet set” português19[3]. 
 
A SIC apoia, assim, o governo de Barroso. Ao fim de meia hora lá dá qualquer coisa da manif, 
gastando mais tempo com o evento do Porto do que com o de Lisboa, francamente maior. 
Perante este espectáculo lembrei-me de ter visto dois carros de reportagem da SICK (perdão, 
SIC) estacionados no Rossio. Porquê então uma cobertura tão parca? Só então recordei que os 
carros estavam colocados em frente a um local onde, num cenário da SIC decorria um qualquer 
concurso sobre “o beijo mais longo”, à semelhança das n horas de hipnose dos programas de 
Herman José. Casalitos (heterossexuais, claro) beijavam-se para a TV enquanto ao lado se 
gritava contra a guerra e a SIC não só os preferiu como foi ela que encomendou a beijoquice. 
 
Enquanto a RTP vai tentando demonstrar, e relativamente bem, porque é importante haver 
serviço público, a SIC, mascarando-se de “jornalística” como com o caso Casa Pia, recusa-se a 
assumir duma vez por todas que é uma coisa de feira, um arraial pimba de oportunismos. Isto só 
me leva a pensar o quanto a cobertura que fez da “pedofilia” tem a ver justamente com a feira e 
não com a denúncia. Retiro qualquer comentário que possa ter feito sobre o papel importante 
daquela estação em relação ao caso Casa Pia e passo a desconfiar profundamente da validade de 
tudo o que sobre ele nos disseram até hoje20[4]. 
 
Hoje senti-me bem com os meus conterrâneos que foram à manif. Senti-me bem, como 
europeísta de esquerda, com o movimento europeu em que nos integrámos. Senti-me bem por 
ser cidadão global. Contra Bush e Barroso, desprezando Sadam e perdendo o respeito por Ferro. 
Quanto à SIC apenas deu o seu melhor de si, o que sói ser, paradoxalmente, o pior. 

                                                 
18[2] Vejam por exemplo o “site” da secção americana da Internacional Socialista, os Democratic 
Socialists of America, em www.dsausa.org para perceberem a diferença entre um partido socialista (os 
DSA) e enxertos patéticos de neo-liberalismo como o PS ou o actual Labour... 
19[3] Não sei qual das duas é mais obscena. Numa diz-se mal da pedofilia ao mesmo tempo que se estimula 
o lado pornógrafo-pedófilo dos espectadores (isto deve ser uma tradição católica: estimular o que se 
reprime e vice-versa); na outra, a do jet set, dá-se tempo de antena ao espectáculo da futilidade 
endinheirada. De vez em quando a SIC diversifica, misturando as duas coisas, como no “caso” Carlos 
Cruz (que ora é retratado como alguém que deve estar fora da alçada da justiça, ora como alguém que 
deve ser queimado em auto-de-fé). 
20[4] Até porque nunca conseguiram fazer a distinção pedagógica básica – e portanto jornalística, por causa 
do rigor – entre o que é inadmissível e criminoso nos comportamentos (o abuso sexual), aquilo que é 
mera descrição de uma inclinação (a pedofilia, que pode não redundar em actos) e aquilo que é legítimo 
(toda a sexualidade entre maiores com mútuo consentimento informado). Em vez disso a SIC perpetua 
apenas o preconceito, empacotando tudo o que acha ser “perversão” e sem o mínimo reconhecimento de 
que há categorias oprimidas (mulheres, homossexuais etc) que sofrem com esse mesmo empacotamento. 
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PS: A frase do dia, escrita num cartaz na manif de, salvo erro, Hong Kong: “STOP MAD 
COWBOY DISEASE!” 
 
 
Cara Helena Matos, 
(Webpage, 22.02.03) 
 
Já nos conhecemos num programa de televisão e leio regularmente as suas crónicas. Foi assim 
que fui formando de si a imagem de uma pessoa culta e inteligente. Talvez por isso a sua 
crónica de 22 de Fevereiro me tenha deixado perplexo. Não a primeira parte, com a qual 
concordo inteiramente, mas a segunda, intitulada “O mistério dos homossexuais”. 
 
Elogia, e com toda a razão, a postura de Guilherme de Melo, por ter dado a cara no programa de 
Herman José para desfazer confusões entre homossexualidade e pedofilia. Mas talvez a Helena 
gostasse de saber que têm sido cada vez mais as pessoas a darem a cara como homossexuais: 
desde os tempos da fundação da ILGA com Gonçalo Dinis (e depois José Manuel Fernandes), 
até à crescente presença da Opus Gay com António Serzedelo e Anabela Rocha, passando por 
Sérgio Vitorino do GTH, Fabíola Cardoso do Clube Safo, e tantos e tantas cujos nomes não 
incluo (injustamente) por falta de espaço. E nos quais – e porque não sou dado a falsas 
modéstias – me incluo a mim mesmo, cujo coming out foi feito nas páginas do Público há 
muitos anos (do qual fui afastado, tempo depois, sem aviso nem explicação: as crónicas que 
enviava há já vários anos deixaram subitamente de ser publicadas, no que poderá ter sido um 
sinal do neo-liberalismo laboral que agora se consolidou – já que prefiro não correr o risco de 
ser acusado de paranóia com a homofobia). 
 
A visibilidade que a Helena tanto exige aos gays e lésbicas gostariam eles e elas de a poder ter. 
Mas não podem. Num país atrasado como o nosso (que outro nome se pode dar a uma sociedade 
“católica”, familista e de trabalho precário? Onde, entre outras coisas, o aborto é ilegal?). A 
esmagadora maioria dos gays e lésbicas não são gente dos media, da universidade ou do poder. 
É certo que muitos e muitas pactuam com a hipocrisia dominante. Chama-se a isso “efeito de 
hegemonia”: quando os excluídos interiorizam a lógica da sua exclusão. Mas talvez a Helena 
esteja a incorrer num erro típico das elites em países periféricos: de tão habituados a outras 
paragens mais liberais, pensamos que por cá é fácil assumir as liberdades e direitos. Não é. 
 
Mas cá como “lá”, a visibilidade dos excluídos (negros, gays, mulheres...) constrói-se em 
colectivo, com actividades que tenham a ver com duas coisas: a exigência de direitos e a 
manifestação de um espírito de comunidade. Daí a enorme importância de marchas, arraiais, 
prides, festivais de cinema, etc. É assim que se começa a sair de “guetos” para a rua. Para que 
nas casas e nos locais de trabalho (e, sim, nos jornais) se possa começar a entender que aquelas 
pessoas existem. Não somos sobretudo nós que somos silenciosos, são os outros que nos 
silenciam – da inexistência de imagens de homossexualidade na publicidade ou filmes, até à 
pressão violenta da normalização constante da heterossexualidade (“filho, quando te casas?”). 
Bem sei que para muitos isto é o discurso do “coitadinho”. Mas isso é mais um exemplo da 
típica atitude de culpar as vítimas (que as mulheres, aliás, tão bem conhecem). 
 
O meu argumento leva-me a dois assuntos mais, cara Helena. O primeiro é que, ao contrário do 
que se pensa, a balança de poder (e, logo, de visibilidade, de “voz”) entre hetero e 
homossexualidade não é simétrica. É, tal como nas relações de género, assimétrica. Uma ocupa 
o centro, a normalidade não questionada, a outra a sombra e a margem. Não se pode exigir que 
as pessoas de ambos os lados ajam com a mesma “normalidade”. Uns não perdem nada, os 
outros podem perder tudo. 
 
O segundo tem a ver com a equação entre poder e responsabilidade. Acredito que quem tem o 
primeiro deve ter, e de forma acrescida, a segunda. Isto aplica-se ao quarto poder, o dos media. 
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É o pior e o mais perigoso “sítio” para reproduzir o silêncio e a culpabilização. E é isso que a 
Helena, por certo inadvertidamente, fez (esse é mais um dos efeitos da famosa hegemonia...). 
 
Chego agora à questão da “pedofilia”. As associações gay e lésbicas reagiram com comunicados 
para a imprensa, que não os publicou (embora um texto meu tenha sido publicado neste jornal). 
Reagiram às confusões que foram surgindo entre homossexualidade e pedofilia. Claro que não 
tinham nada que dizer antes dessas confusões surgirem, pois nada liga a homossexualidade, 
mais do que a heterossexualidade (infelizmente, antes pelo contrário, segundo as estatísticas) à 
pedofilia. E o que se disse – como por exemplo na reacção que houve a uma inenarrável crónica 
de João César das Neves no DN – é o que há para dizer: por um lado, que o abuso sexual é um 
crime; e, por outro, que a linha de demarcação entre a legitimidade e a ilegitimidade dos 
comportamentos sexuais é o mútuo consentimento informado entre pessoas em idade legal. 
 
Não há comparação possível entre o reaccionarismo básico de César das Neves e os “mistérios” 
com que a Helena se confronta. Mas são justamente a inteligência e a consciência cívica da 
Helena que obrigam, curiosamente, a uma responsabilidade acrescida na promoção de mais 
igualdade, cidadania e gosto pela diversidade. 
 
Sem fantasmas, 
 
Miguel Vale de Almeida 
Antropólogo, Professor Universitário e, por acaso e com muito gosto, homossexual. 
 
 
“Socialismo ou barbárie” 
(Webpage, 10.03.03) 
 
O historiador britânico Eric Hobsbawm publicou recentemente a sua autobiografia. Em dado 
momento, comenta assim a situação do mundo actual (tradução minha): 
 
“Dez anos depois do fim da URSS (...)os ricos e os governos que eles conseguiram convencer 
da sua indispensabilidade poderão de novo descobrir que os pobres precisam mais de 
concessões do que de desprezo. Mas graças ao enfraquecimento da social- democracia e à 
desintegração do comunismo, o perigo vem hoje dos inimigos da razão: fundamentalismos 
religiosos, étnicos, tribais e xenófobos, entre os quais os herdeiros do fascismo (ou partidos 
inspirados no fascismo), que têm lugar nos governos da Índia, Israel ou Itália. Uma das muitas 
ironias da História é que depois de meio século de Guerra Fria anti-comunista, os únicos 
inimigos do governo de Washington – e que mataram cidadãos no território dos EUA – sejam 
os seus zelotas de ultra-direita e fundamentalistas islâmicos em tempos financiados 
deliberadamente pelo “mundo livre” para combater os soviéticos. O mundo poderá ainda vir a 
arrepender-se de, face à alternativa entre socialismo ou barbárie formulada por Rosa 
Luxemburgo, ter decidido preterir o socialismo” (Hobsbawm, Eric, 2002, Interesting Times, 
Londres: Allen Lane, pp 280-281). 
 
Esta passagem diz tudo. Hobsbawm, que se assume como comunista, não poupa, ao longo do 
livro, críticas à União Soviética. Assumidamente eurocomunista, não tem vergonha de dizer que 
sempre preferiu viver num país da Europa Ocidental a viver num regime de socialismo “real” no 
Leste. Reconhece, sem pudor nem truques retóricos, a derrota histórica das esquerdas e do 
modelo do Estado social criado no pós-guerra. Sabe, como qualquer pessoa de bom senso, que 
tal se deveu a dois factores: a perversão soviética (e chinesa) do socialismo, e o triunfo do que 
ele chama a “teologia” neo-liberal. 
 
Mas diz, ainda, isto: neste momento, os inimigos dos EUA e da ordem estabelecida não são nem 
comunistas, nem esquerdistas, nem guerrilhas, nem movimentos de libertação, nem nada de 
parecido com as rebeldias do século XX. São fanáticos racistas e religiosos, como os que 
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fizeram os ataques do 11 de Setembro. E esses bárbaros e as suas “ideias” são o resultado quer 
da desilusão com os modelos do socialismo real quer da desilusão com as promessas, não 
cumpridas, de felicidade através do mercado, do capitalismo e do alinhamento com os Estados 
Unidos. Mas o elemento crucial é este: foram alimentados anos a fio pelos governos de 
Washington. Detesto imagens moralistas, mas aqui vai: trata-se de um caso clássico de aprendiz 
de feiticeiro. 
 
No momento em que se prepara uma guerra, prepara-se também uma operação de propaganda, 
para convencer os mais pacifistas. Um argumento estafado é o que diz que os pacifistas estão a 
esquecer-se do 11 de Setembro. Ora, o que de facto se passa é que quem usa o 11 de Setembro 
como uma espécie de Holocausto, está a apropriar-se da tragédia de Nova Iorque e a tentar 
prender as opiniões e as consciências, levando-as a aceitar toda e qualquer acção bélica. Não 
concordo a cem por cento com algumas posições contra a guerra, pois acho que há formas 
legítimas de intervenção militar. Mas sei que o Conselho de Segurança é o resultado de um 
equilíbrio desequilibrado, em que alguns países têm direito de veto e outros não. É, ainda, um 
resto da guerra fria, que terá que ser alterado. Só que essa alteração não pode ser feita pelo 
unilateralismo dos EUA, mas por um novo multilateralismo. Por isso esta guerra contra o Iraque 
é inaceitável, pois ela servirá sobretudo para a afirmação desse unilateralismo. Não tem nada a 
ver com o 11 de Setembro. E não é ali, no Iraque, que está a raiz do problema terrorista e 
fundamentalista. Ela está no apoio americano a esses grupos no passado, está no conflito do 
médio-oriente e está, cada vez mais, nas atitudes americanas. Isto para já não falar nos efeitos 
globais e locais do neo-liberalismo e da paulatina destruição da social-democracia com a 
justificação da queda do socialismo. 
 
Mas as coisas reconstituem-se. Neste momento o movimento anti-guerra – mesmo com a sua 
diversidade interna – tem duas características interessantes. A primeira é que é um movimento 
de pessoas com inocência perdida, isto é, ninguém (a não ser alguns doidos ou fósseis) defende 
regimes e líderes de inspiração “soviética”, como no século XX. Ninguém defende Saddam ou o 
seu regime, muito menos terroristas e fundamentalistas. A segunda é que é um movimento 
paredes meias com os movimentos por uma globalização alternativa – os quais, apesar de 
muitas dúvidas que coloquem em termos ideológicos e de eficácia, se unem pela crítica radical 
ao modelo neo-liberal, sem que o “socialismo real” ou as libertações nacionais sejam vistas 
como alternativas (ao contrário do que acontecia no século XX). 
 
Os actuais movimentos têm dois inimigos: os terroristas/fundamentalistas/ditadores, e o governo 
de Washington. Ninguém os igualiza, e tal nem sequer é necessário. Há diferenças claras no 
plano da democracia, da legitimação ou não do uso da força, etc. Mas essas diferenças anulam-
se no grande esquema das coisas, pois a alternativa “socialismo ou barbárie” coloca claramente 
no segundo campo os dois inimigos de quem quer um mundo melhor: pelas armas ou pela 
economia, é a barbárie que se está a instalar. Quanto ao que possa ser o socialismo, não 
sabemos. A não ser que será certamente algo de radicalmente diferente das burocracias e dos 
complexos militares e industriais do “socialismo real”, e algo de mais arrojado que o Estado-
providência que conhecemos. Será tão diferente, que nem sequer precisará de chamar-se 
“socialismo”. Se calhar, bastará chamar-se democracia – aquela que, para lá dos direitos 
políticos, garante também os económicos, sociais, identitários e ambientais. 
 
Para já, para já, precisamos de salvaguardar duas realidades que estão sob ataque: as conquistas 
da social-democracia e o direito internacional. Quem diria, há uns anos, que teríamos que cerrar 
fileiras para defender ambas dos ataques dos bárbaros instalados em Washington, Londres, 
Bagdad ou Rhiad? 
 
 
Quatro razões para um estado de nervos 
(Webpage, 15.03.03) 
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O futebol dá-me cabo dos nervos 
 
Não creio alguma vez ter comentado a sério o futebol. Por um lado, porque o assunto não me 
interessa, ponto. Por outro, porque acho que o fenómeno do futebol atingiu proporções 
perigosas para a sanidade mental e social dos habitantes e do país. Faço questão em recusar 
conversar sobre futebol, como atitude afirmativa contra o que considero ser mesmo alienante, 
escuso, mafioso e imoral. Creio mesmo que este país precisa de uma lavagem que passe lixívia 
sobre presidentes de clubes, presidentes de câmaras, traficantes de drogas e armas e pessoas 
portadoras de gravíssimo atraso civilizacional. 
 
No entanto, como antropólogo, sei (ou creio saber) o que é o futebol, depois de ter lido análises 
de colegas como Bromberger ou Archetti. Percebo como o clubismo introduz uma lógica de 
identidade que atravessa as divisões de classe ou ideologia; como ajuda a consolidar identidades 
locais e regionais; como discursa sobre a possibilidade utópica de qualquer um triunfar na vida, 
sobretudo os pobres, usando o seu corpo e o desenrrascanço; percebo que é uma performance 
ritual sobre o carácter aleatório da vida e da distribuição de sucessos e insucessos; e percebo as 
projecções, quer masculinas, quer pessoais, quer sociais, sobre jogadores, equipas e selecções 
nacionais. Mas também como antropólogo percebo o que é a mutilação genital em África e nem 
por isso a subscrevo. A cidadania sobrepõe-se à compreensão. Nisto e em tudo. 
 
Parece, então, que existe um jogador chamado Deco, de origem brasileira, que se naturalizou 
português. Parece igualmente que o treinador (ou seleccionador, não conheço a orgânica da 
coisa), que é brasileiro, o escolheu para integrar a selecção nacional. Parece ainda que Figo, que 
é português, veio dizer que Deco não deveria integrar a selecção porque é português apenas “na 
burocracia” e não será capaz de “sentir o hino nacional”. Consta também que a SIC fez disso 
uma grande coisa, com sondagens aos “portugueses” que terão revelado estar a maioria de 
acordo com Figo. 
 
É giro: trata-se do mesmo Figo que os catalães começaram a maltratar quando foi para Madrid; 
o mesmo Figo que não percebeu nada do nacionalismo catalão. Pudera: o bom nacionalista é o 
que não reconhece o nacionalismo dos outros. O bom estúpido também. 
 
Não vou nem referir o paradoxo de o treinador ser brasileiro e ninguém pôr isso em causa. Não 
vou sequer referir o facto de a brasilidade de uns e a portugalidade de outros serem sempre e 
necessariamente burocráticas. O que tudo isto revela é que, em Portugal, os sentimentos mais 
crus manifestam-se de forma escusa e desviada. Não temos partidos ou movimentos racistas, 
xenófobos ou nacionalistas. Mas o racismo, a xenofobia e o nacionalismo são expelidos por 
tubos de escape como o PP, os “reality shows” ou o futebol, em pequenos psicodramas, 
pequenas performances, pequenos episódios ritualizados em que a “coisa” aparece. Em suma, o 
mundo do futebol cumpre a sua função de grande metáfora da sociedade e dos seus instintos 
mais básicos. 
 
Regressada de Itália, uma amiga minha vinha entusiasmada com a quantidade de bandeiras nas 
janelas das cidades daquele país, bandeiras apelando à paz. Não se falava de outra coisa. Ao 
chegar cá ligou a TV e o locutor atirou-lhe à cara que em Portugal não se falava de outra coisa 
que não deste episódio futebolesco de nacionalismo anão. Se isto continua assim, só resta 
mesmo o gesto “burocrático” de pedir outra nacionalidade qualquer. 
 
Haverá ainda paciência para tentar “compreender” tudo isto? Não. Figo, a maioria dos 
inquiridos pela SIC e a dita são uma merda nacionalista e retrógrada. E, já agora, o hino 
português é uma cançoneta inenarravelmente feia. Prontos, como se diz por aí. 
 
A SIC dá-me cabo dos nervos 
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As organizações do movimento gay e lésbico português convocaram uma conferência de 
imprensa para desfazer as confusões entre pedofilia e homossexualidade que têm surgido na 
comunicação social de forma mais ou menos explícita ou implícita. Aproveitaram a ocasião para 
entregar aos jornalistas uma espécie de glossário de termos LGBT (para acrescentar aos livros 
de estilo das redacções – das que o têm, claro...) e uma espécie de sugestão de código 
deontológico no tratamento de questões de orientação sexual. 
 
Pensam que isto teve algum efeito? Pois, se sim, retirai vossos equídeos da pluviosidade. Dias 
depois, Rodrigo Guedes de Carvalho fazia suas as palavras de um entrevistado com 
responsabilidades na Casa Pia, dizendo que era inadmissível haver pessoas homossexuais 
naquela instituição, exercendo influência nefasta sobre as crianças. 
 
Eles (os Rodrigos, as Rodrigas e toda a pletora de Rodriguinhos) nem se apercebem do que 
dizem. A pequenez retrógrada de uma sociedade vê-se nestas coisas, quando a hegemonia é 
tão... hegemónica que as pessoas nem sequer fazem de propósito para excluir os outros ou 
ajudar à sua exclusão. A gente lá se vai queixando com uns comunicados e uns mails, mas 
pensam que eles percebem sequer de que é que nos queixamos? Não. Quando muito acham-nos 
paranóicos e devolvem a acusação: somos nós que passamos a ser uns obcecados histéricos, 
engajados na criação de clivagens sociais que não têm razão de ser numa sociedade tolerante e 
de bons costumes, onde ninguém é excluído ao contrário dessas coisas horrorosas que são os 
países desenvolvidos onde é crime de incitamento ao ódio (como com expressões racistas) dizer 
coisas daquelas na TV. Eu se fosse homem (sim, se fosse homem), heterossexual e bem-na-vida 
também achava isso. 
 
Os fundamentalistas católicos dão-me cabo dos nervos 
 
Com a maior das calmas, o ministro da educação e o governo em geral dizem que a concessão 
ao Movimento de Defesa da Vida do direito de dar aulas de educação sexual é apenas uma 
questão de pluralismo e liberdade de projectos educacionais. Tanta asneira junta! Isto é o 
resultado de um novo senso comum que a direita está a estabelecer e que se resume na ideia 
fantasiosa de que, primeiro, são as “famílias” que têm prioridade de direitos na educação das 
crianças; segundo, que deve haver “escolha” de projectos educativos para os rebentos; 
“terceiro”, que a educação sexual faz parte desse menu de escolhas. 
 
Porque é que isto é errado e perigoso? Primeiro, porque a educação não é apanágio da família 
coisa nenhuma. É também da família. Mas, como as crianças são cidadãos potenciais, a 
educação é também apanágio do Estado, da sociedade em geral, de toda a gente com quem as 
crianças contactam, dos media, etc, etc. Segundo, porque o nosso Estado é laico, com clara 
separação entre igrejas e Estado. Sendo a Católica maioritária e ligada ao Vaticano, nem sequer 
há a mais remota justificação para um apoio estatal aos seus projectos ideológicos: ela que 
pague os colégios onde livremente os pais coloquem as suas crianças, ela que ofereça educação 
gratuita para os pobres na esperança de perpetuar entre os mais fracos a irracionalidade dos 
dogmas eclesiais. Por muito que isso me dê urticária, devo aceitá-lo. Mas a igreja terá que o 
fazer no respeito por programas escolares que reflictam um projecto de República com 
cidadania, igualdade e laicidade. 
 
Finalmente, a educação sexual tem a ver com a formação de indivíduos livres e autónomos, 
informados sobre a realidade. Isso inclui saber o que é a contracepção, saber o que são doenças 
sexualmente transmissíveis, saber o que é a liberdade de escolher entre sexualidades, 
orientações sexuais, etc., sob o único e singelo princípio do mútuo consentimento informado. 
Tudo o resto é ideologia violentadora das pessoas, começando pelo confessionalismo do MDV. 
Este movimento não é independente: está ligado aos Médicos Católicos, à Opus Dei, aos 
movimentos anti-aborto e anti-escolha, e promove métodos de contracepção falíveis e absurdos, 
junto com modelos da relações e família marcados pelas opções fundamentalistas, patriarcais e 
heterossexistas de uma religião específica. Não se trata de haver vários modelos de valores à 
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escolha: é que há uma diferença de natureza entre valores de liberdade e valores, como os do 
MDV, cujo comprovado efeito é privar muita gente de liberdades. 
 
A presença dos ensinamentos do MDV nas escolas públicas é, provavelmente, inconstitucional. 
Ao MDV a democracia garante todo o direito de ensinar o método do calendário em cursilhos 
sexuais, só que no local certo, isto é, nas igrejas da religião que professa. 
 
A guerra dá-me cabo dos nervos 
 
Durão Barroso deve ter implorado a Bush que a cimeira se realizasse nas Lajes. E daí talvez 
não: como temos um pedaço de território nacional alienado a uma potência estrangeira, muita 
sorte teve o homem em ter sido informado por Washington. Qualquer das duas hipóteses é 
triste, porque o resultado é o mesmo: ficaremos para sempre marcados como o país onde se 
juntaram os tolos que julgam conduzir os destinos do mundo. O actual governo de Portugal 
resolveu escolher ficar na esfera de influência dos EUA. 
 
À medida que o tempo passa toda a gente percebe que o 11 de Setembro foi mais um entre 
vários horrores, da Jugoslávia ao Kosovo, da Palestina a Israel, do Sudão a Manhattan. Toda a 
gente, não: os americanos que vão na cantiga de Bush e os representates autorizados no resto do 
mundo (sendo que o franchise português é particularmente eficaz e vociferante) viram o 11 de 
Setembro como algo de intrinsecamente diferente. Pudera: só assim, criando A Grande 
Excepção, é possível avançar para o assalto imperial final. Tudo isto faz-se com a retórica da 
democracia e da paz: os EUA estão legitimados em tudo o que fazem porque têm um sistema 
nominalmente democrático, incomparável com o do Iraque (é verdade, mas quem disse que é 
isso que está em causa?); e a guerra vai acontecer porque os casmurros da paz são intransigentes 
(um membro do governo inglês disse mesmo isto: que a posição da França impede a paz...). 
 
Acabei de ler a autobiografia de Eric Hobsbawm. Deixem-me transcrever-vos um pedaço das 
últimas páginas: 
 
“Magnified by the worldwide images and rhetoric of the American age of media and politics, a 
sudden gap appeared between the way the USA and the rest of the world understood what had 
happened in that awful day. The world merely saw a particularly dramatic terror attack with a 
vast number of victims and a momentarily public humiliation of the USA. Otherwise the 
situation was no different from what it had been since the Cold War ended, and certainly no 
cause for alarm for the globe’s only superpower. Washington announced that September 11 
had changed everything, and in doing so, actually did change everything, by in effect 
declaring itself the single-handed protector of a world order and definer of threats against it. 
Whoever failed to accept this was a potential or actual enemy.” (Hobsbawm, Eric, 2002, 
Interesting Times, Londres: Allen Lane, pp 411-12, sublinhado meu) 
 
Todos podemos e devemos defender-nos do terrorismo, com as dificuldades inerentes à natureza 
da ameaça, e como sempre o fizemos (há quantos anos não existe o terrorismo?). Mas como nos 
defendermos de quem quer à força defender-nos? 
 
 
A guerra depois da batalha 
(Webpage, 27.03.03) 
 
Que fazer, agora que a guerra começou mesmo? O mal-estar criado pelo começo dos conflitos já 
criou dois problemas: a diminuição do número de pessoas nas manifestações e o acréscimo de 
violência nalgumas delas. São sinais de desalento e desespero.  
 
É claro que não são problemas sequer comparáveis com os que os iraquianos estarão a sentir. 
Mas por isso mesmo, aquilo que alguns de nós desejamos é, já que a guerra começou, que acabe 
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depressa e com o mínimo de danos. Esta questão prende-se com a pergunta maliciosa que os 
pró-guerra lançam agora: se queremos que ganhem os EUA ou se nos congratulamos com a 
resistência de Saddam. 
 
A pergunta é maliciosa por duas razões. Em primeiro lugar, porque ninguém duvida que, mais 
tarde ou mais cedo, os EUA vão “ganhar”. Em segundo lugar, porque quando um país está sob 
ataque (não se trata de um conflito declarado pelos dois lados) é perfeitamente legítimo que se 
defenda, e isso pode e deve ser separado do apoio a um ditador. 
 
É com este tipo de ressalvas que creio ser legítimo desejar que esta guerra acabe depressa, 
significando isso uma “vitória” de Bush. 
 
Mas porque escrevo vitória – e, antes, “ganhar” – entre aspas? Porque os EUA vão ganhar a 
batalha mas não vão ganhar a guerra. A guerra, a verdadeira, estende-se muito para lá da 
invasão do Iraque. É a guerra que a extrema-direita americana resolveu lançar contra o mundo e 
que gerou uma resistência absolutamente nova e impressionante. Trata-se de uma resistência 
que une forças que vão dos sectores democrata-cristãos e social-democratas que já perceberam o 
ataque que está a ser feito à Europa, ao seu modelo social (ou ao que dele resta) e à cultura 
pacifista (sim, não é um insulto) que nela se criou desde 1945. E que se estende até aos novos 
movimentos sociais globalizados apostados na regulação estrita (nuns casos) e na superação 
(noutros casos) do capitalismo selvagem. Pelo meio, as esquerdas abaladas pelos falhanços 
“socialistas” e “comunistas”, são reconstruídas também neste tipo de lutas. 
 
(Há sempre ovelhas negras nestas coisas: as deputadas “católicas” do PS votaram contra as 
moções de censura. Para elas é mais importante a Vida abstracta de um feto do que as vidas 
concretas das pessoas. Registamos.) 
 
No dia em que Bush der por concluída a invasão militar e a tomada do poder, começa a queda 
do império americano gerido pela extrema-direita, pelos fundamentalistas cristãos e pelo 
complexo militar-industrial. Acho que nem sequer estou a ser muito messiânico ao dizer isto – 
embora isto cheire um pouco a “quanto pior melhor”. Creio que se trata simplesmente de “pior 
não pode ser” ou da teoria da gota de água. Há neste momento forças reunidas em ponto de 
rebuçado contra o império americano. Após esta “batalha”, o mundo começará a mudar – e a 
metamorfose será dolorosa, não só porque a estupidez terrorista aumentará, mas porque os EUA 
atacarão “preventivamente” em todo o lado e em força. 
 
O início do século XXI terá que ser o tempo do fim do império americano, e para que tal 
aconteça, algumas coisas fundamentais terão que acontecer, a saber: 
 
a reestruturação das Nações Unidas que, de facto, não podem continuar a funcionar como 
funcionam, sobretudo ao nível do Conselho de Segurança. Não pelas razões que a extrema-
direita americana invoca. Mas porque, passada a guerra fria, os mecanismos de consenso têm 
que ultrapassar os privilégios das “potências” e a atribuição de direitos de veto.  
 
a reestruturação da União Europeia. Não como a direita europeia quer, através da criação de 
uma potência militar unificada, mas através justamente do seu oposto – o aprofundamento da 
sua cultura pacifista e de fortes pressões (a nossa arma é a economia, ora bem) no sentido da 
refundação do direito internacional. No seu interior, isso só é possível com uma UE 
verdadeiramente democrática, com poderes representativos. Ela não pode ser um albergue 
espanhol de desavenças no plano internacional mantendo um mero conluio económico-
financeiro, mas tão pouco pode caminhar no sentido de uma potência militar. Ela pode, sim, ser 
finalmente um espaço de civilização.  
 
a regulação estrita da globalização neo-liberal junto com uma política de desenvolvimento 
económico e da cidadania na maior parte do mundo que até há pouco se chamava o terceiro.  
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e, é claro, tudo isto só pode acontecer com o estrangulamento do carácter imperial dos EUA e o 
seu exercício do unilateralismo. A própria ameaça terrorista – que, repito, não é 
significativamente maior hoje do que o era há trinta anos, a não ser pelo facto lateral de ter 
atingido Nova Iorque – só será contida quando os EUA deixarem de promover terror, ditaduras 
e exploração por esse mundo fora. 
 
Alguns pensarão que com outro governo nos EUA as coisas serão diferentes. As coisas serão 
certamente diversas, com nuances. Mas não serão estruturalmente diferentes enquanto os EUA 
forem uma economia dependente do esforço militar e uma megapotência sem contenção 
exterior. 
 
E que podemos fazer enquanto a guerra – ou a batalha, aliás – durar? Duas ou três coisas. 
Primeiro, não acreditar em nada do que as TVs dizem e procurar fontes de informação 
independentes e alternativas (de que a Net, felizmente, está cheia). Segundo, responsabilizar 
este governo de Portugal pelo seu alinhamento com a política americana, preparando o terreno 
para o punir seriamente nas próximas eleições europeias, onde a ideia de uma Europa 
democrática, pacífica e solidária deve ser reforçada. Não foi isso que se viu na manif de sábado, 
onde Durão Barroso não era o principal alvo – e deveria ter sido. Terceiro, ultrapassar os 
espartilhos partidários e prestar atenção a novas formas de articulação que vão surgindo – entre 
partidos de esquerda, mas também nas suas margens e nos movimentos sociais. Tão pouco foi 
isso que se viu no sábado, com o vergonhoso e desesperado “apanhar de boleia” da luta anti-
guerra pelo PCP. 
 
Que esta batalha acabe depressa, porque a guerra a sério vem aí. (Meu Deus, estou com 
linguagem de esquerdista milenarista. Enfim, paciência...) 
 
 
E-Time 
(Webpage, 27.03.03) 
 
(E que tal uma coisa que não tenha nada a ver com a guerra?) 
 
Já todos sentimos este problema: respondemos a uma mensagem de e-mail, enviamo-la e, cinco 
minutos depois, quando ela já está no ciberespaço, arrependemo-nos do que escrevemos. Fomos 
brutos demais, fomos brandos demais, revelámos segredos, deixámos a mensagem seguir para 
outras pessoas que não o destinatário, e por aí fora. Fomos apanhados na armadilha da vertigem 
temporal do e-mail. Fomos apanhados pelo e-time. 
 
O e-mail veio introduzir uma nova forma de comunicar e parece que ainda estamos todos a 
aprender a usá-la como situação social. Até agora dispunhamos, basicamente, de três meios e 
situações: a carta, o telefone e a conversa face-a-face. 
 
A primeira tinha uma aura de coisa definitiva. Se bem me lembro, demorávamos algum tempo a 
escrever – sobretudo quando o fazíamos à mão – e sabíamos que alguns dias mediariam entre a 
escrita e a leitura pelo destinatário. Este lapso de tempo permitia toda a espécie de rectificações, 
chegando ao ponto de até se poder interceptar a recepção da carta. Além disso, o tempo de 
resposta também era dilatado, pois escrever e enviar pelo correio levava tempo e permitia pesar 
bem os conteúdos. Era o tempo-caracol, do snail-mail. 
 
A segunda e a terceira pertencem à mesma categoria de comunicação oral – ainda que o telefone 
permita maiores atrevimentos e hipocrisias, graças à invisibilidade. Ao contrário das palavras 
escritas, as palavras ditas – sobretudo na presença do interlocutor – não são registadas 
(esqueçamos as entrevistas gravadas, que não são “comunicação”), a não ser pela memória, que 
toda a gente reconhece ser uma coisa débil e pouco fiável. Assim, na conversa oral pode-se estar 
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sempre a corrigir o que se diz, pode-se pedir desculpa, usar tons de voz que matizam o conteúdo 
explícito das palavras, etc. Se isso é possível ao telefone – que funciona em radio-time, mais o é 
ao vivo, que funciona em body-time, porque aí é o próprio corpo, a sua linguagem, as 
expressões faciais, que fazem o grosso da comunicação. É sempre possível evitar o conflito, ou 
geri-lo, ou passar por estados emocionais muito diferentes no decorrer de uma “conversa de 
café”. 
 
Mas o e-mail introduziu uma coisa nova: juntou a gravidade e o peso da comunicação escrita à 
leveza e à rapidez da comunicação oral. Verba volant, scripta manent, como diziam os 
“antigos”. Só que, no caso do e-mail, a escrita “mantem-se” através do “voo” das palavras. 
Escrever algo e enviá-lo logo, como se de uma conversa telefónica se tratasse, pode ter 
resultados desastrosos. Não só por causa da ausência do lapso de tempo, causada pela 
possibilidade tecnológica (que se transforma em tentação) de comunicar logo (“despachar o 
assunto”). É também porque o tipo de escrita mediada (por teclado e ecrã) retira gravidade e 
apela ao impulso (como usar uma descascadora automática em vez de pelar lentamente batata a 
batata). 
 
Se se juntar a isto o facto de que a maioria das pessoas de qualquer modo não compreende os 
princípios e artimanhas da retórica (identificar a ironia versus o sarcasmo, etc), os resultados 
podem ser desastrosos quando os iletrados recorrem – muitas vezes pela primeira vez... – a uma 
tecnologia que se baseia na escrita. Nunca tive tantos conflitos como os gerados pelo mail. E 
depois já é tarde para corrigir por telefone. Mais ainda ao vivo, pois o mail, à partida, serviu 
para suprir a dificuldade logística de encontrar as pessoas ao vivo. 
 
Enquanto não se incorporarem skills adequados à comunicação por e-mail, vou tomando alguns 
cuidados. No meu caso não adianta esperar, rever e reler o que escrevo – as coisas parecem 
sempre óptimas porque surgem no ecrã com o ar limpo e acabado de um texto impresso.... Para 
mim o truque não é, portanto, técnico, mas sim ético: nunca escrever nada que não se 
conseguisse dizer na cara do destinatário. Acho que os “antigos” também diziam isto dos textos, 
no tempo em que não havia tempo electrónico. 
 
 
Um cão furando o telhado 
(Webpage, 30.03.03) 
 
Acordo com um abcesso num dente. Mesmo assim tenho que ir a uma reunião do Conselho 
Municipal de Segurança, um órgão que reúne dezenas de pessoas, de presidentes de juntas a 
representantes da PSP, para avaliar a situação de segurança em Lisboa. A reunião era 
extraordinária – acho que lhe chamaram mesmo “de emergência”. Porquê? Santana Lopes 
explicou: por causa da situação internacional. É claro que não se lembrou de dizer que o 
governo nos pôs nessa situação ao subscrever a guerra, mas isso são amendoins. Toda a gente o 
ouviu, muito séria, falar de máscaras, de guerra bacteriológica, de segurança civil – sempre 
queixando-se imenso de que o governo central não dá, não ajuda, não faz. Terminado o 
discurso, intervêm os conselheiros. Curiosamente, todos se esqueceram da guerra. Lisboa é 
pacata e toda a gente pré-ressonava naquela sala dos Paços do Concelho a cheirar a República. 
Falaram, isso sim, e já que a dica estava dada pela tenebrosa palavra “segurança”, sobre os 
problemas das suas ruas e bairros: os traficantes de droga, o eléctrico 28 que não passa por 
causa do trânsito encravado, as esquadras de polícia mal localizadas, e por aí fora. No fundo foi 
um belo acto de desobediência civil sem querer: a terrinha é demasiado periférica para nos 
preocuparmos com guerras bacteriológicas. Temos outras. A cereja no bolo foi ouvir os relatos 
macabros do representante de Alcântara, preocupado com a relação curiosa entre Ponte 25 de 
Abril, a lei da gravidade, e a precariedade do parque habitacional. O macaco de mudança de 
pneus que caiu em cima de alguém, ainda vá que não vá; a proposta de construção dum museu 
com os n parafusos e porcas e objectos vários que vão caindo até que é provocatória – e 
surrealista. Mas o mais giro foi ouvir a história da engenheira agrónoma que, relaxadamente 
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sentada à mesa do pequeno-almoço no seu último andar, viu um cão furar-lhe o tecto e 
esparramar-se por cima do seu galão e torrada num jorro de sangue. Entretanto, apercebo-me 
que um dos polícias representando a PSP foi meu aluno. Como está professor para cá e para lá, 
então como vai a vida para lá e para cá, deliciei-me com a pequenez do país e a 
responsabilidade de um polícia me ter passado pelas mãos. Desesperado pela desatenção que 
estavam todos a dar à guerra (porque não distribuíram máscaras, ali e então?) resolvi sair para 
mais auspiciosos compromissos. No metro, encontro uma colega norueguesa que está a 
pesquisar sobre imigração africana em Lisboa. Entre duas paragens de metro fico a saber que há 
um mundo escondido e invisível de bairros de lata inomináveis com centenas de pessoas, 
contrariando as declarações oficiais sobre o fim das barracas. Era preciso vir alguém da 
Escandinávia para descobrir isto. Habituada há pouco a dar beijos, arremessa a sua bochecha de 
encontro ao meu abcesso e grito de dor. Há coisas que nem os antropólogos aprendem a fazer – 
como dar beijos à latina – a não ser que as tenham incorporadas de nascença (não te ofendas, 
estou a brincar contigo, Cecilie). Já na faculdade, o prémio do dia é uma carta de um aluno mais 
velho desistindo do curso. Na carta explica o conflito que teve numa aula com um professor 
convidado e com um colega. A coisa ficou preta, supostamente pré-violenta no verbo, tudo 
porque discutiam interpretações da benignidade ou malignidade do colonialismo português, da 
guerra colonial e da descolonização. Ideologias à parte, o aluno tem uma história traumática 
relacionada com o assassinato de familiares seus em Moçambique. Quem disse que a coisa 
colonial não está viva? (e, já agora, a pós-colonial, nas barracas que a Cecilie visitou....). O dia 
estava prestes a acabar, não sem que antes houvesse notícias de mais civis mortos no Iraque, 
gente que não vai poder usufruir da democracia oferecida à força por Bush. 
 
A coisa ‘tá tensa. O abcesso não baixa. O meu polícia foi apaziguar um conflito num bairro de 
barracas. O meu aluno tem um pesadelo sobre violência em África. Uma das informantes da 
Cecilie tem um pesadelo sobre os ratos que lhe entram na barraca. Um iraquiano tem um 
pesadelo real sobre a cabeça. Santana Lopes não tem máscaras para distribuir. 
 
Só me resta esperar que um cão fure o meu telhado. 
 
 
Dear “Most Americans” who support the war, 
(Webpage, 1.04.03) 
 
I just wanted to let you know that I have absolutely nothing against the American “way of life” 
or “what America stands for”. I don’t have anything against those notions because I simply do 
not know what they mean. 
 
Most Americans tend to confuse “way of life” and “that which America stands for” with… 
democracy. That’s a bit like the Soviets, who used to confuse the USSR with socialism. Maybe 
it is time they knew that democracy a) was not invented in the US and b) is not the privilege of 
the US. 
 
Democracy was achieved and built – not “invented” – through a long process of struggles for 
civil rights in both Europe and America. There’s democracy in the US and there’s democracy in 
Europe, as well as in many other countries in the world. But there’s also a difference: in Europe 
we’ve also struggled for a wider and more encompassing notion of democracy, one that includes 
social and economic democracy. That is what the welfare state was invented for, for instance. It 
is now being destroyed by the sort of neo-liberal globalization that has its headquarters in 
American capitalism. 
 
The notion of democracy that most Americans so staunchly uphold is a limp one. It applies only 
to the thin layer of political representation. Like ice, it cracks easily: because your system has 
only two parties, because those parties are not really that different and because they both 
represent covert military, industrial, and financial interests. The system is supported by one of 
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the more controlled media systems there is. It is not controlled by a state censorship board set 
up by some dictator that can be overturned. It is controlled by a much more evasive octopus. We 
may have similar problems here, but pluralism is much more rooted among us. Just take a look 
at our newspapers and even at our state owned TVs (except where, like in Italy, the TV tycoons 
came to power riding the neo-liberal wave…). 
 
Two of the octopus’s tentacles have really messed the minds of “Most Americans”: the alliance 
between political power, business and the military; and the strength that religious Puritanism 
has in your society. Bush is just the epitome of all that. He is a monster created in the confusion 
of democracy with the market, and of freedom in the wider humanistic sense with freedom in 
the ideological sense of “the free market”. Furthermore, this “freedom” seems to be “God sent”. 
American conservatives – but also you, dear “Most Americans” – think that America has 
separated church from state when in fact it managed to keep the state away from interfering in 
the churches, not the other way around (which, although far from achieved, is our main goal and 
concern here – and that’s what separation of church and state is supposed to mean). The result is 
that probably a larger percentage of Europeans than Americans either don’t believe in God (but 
they believe in ethics) or think that it is a strictly private issue. Many churches – especially the 
one with the Vatican headquarters – mess up people’s minds in Europe. But you guys have God 
all over – even in the President’s mouth. 
 
The military and economic power of conservative America – largely achieved by means of 
waging wars abroad as sound business enterprise – can not survive without patriotism and God. 
The sad thing is that even those who do not benefit from the system (most Blacks and all of the 
American quasi-illiterate and health care-deprived poor) not only believe in the official script, 
but they also make up for the majority of the armed forces’ personnel. 
 
You see, Europeans are starting to look upon America with contempt. The US looks more and 
more like a third world fundamentalist backwater place. In the last issue of the NY Review of 
Books author Norman Mailer actually calls the US “a monumental banana republic” (!). The gap 
between Europe and America is wider than ever. “Most Europeans” only feel at home in the US 
in parts of NYC and in a few campuses, where reason, humanism, and cosmopolitanism try to 
survive. The America that I owe a lot to (when I studied there – when, among other things, 
smoking was still considered a human activity) is located in those tiny liberated areas. 
 
Europe has gone farther in overcoming the religious thing after centuries of bloodshed around 
that kind of irrationality. Just like it has gone farther in overcoming the naiveté with which 
“Most Americans” believe in the “Market” (as if it were the other face of the Divinity). 
Europeans keep killing each other in some countries and also have democracies in desperate 
need of reform – but at least they do not believe any more. They’re becoming sceptic, some 
would even say cynical. But I prefer that to mass belief. Call us weak. Call us wimps. Call us 
effeminate: I don’t care. I actually quite like it. 
 
But that isn’t all. Europe has also overcome the culture of war. Yes, Europeans are becoming 
more and more pacifist. Yes, Europe has been constructing more than the US a culture of peace, 
after ages of bloodshed around ridiculous and infantile issues such as patriotism – a proclivity 
that “most Americans” still seem to have. And please do not say that Europe enjoys this 
supposedly illusionary peaceful situation because the US have paid for our defence. It is partly 
true, I admit, but that has been done largely in the interest of, and according to the American 
military-industrial agenda. Furthermore, if you do the arithmetic right, you’ll find out that 
Europe spends way more than the US in peacekeeping, in development aid and in reconstructing 
countries destroyed by American (and other) interventions or policies. Besides its own capitalist 
ventures (not ethically different from the American kind) Europe finances America, and 
European tax payers finance American tax payers (who don’t pay that many taxes, 
comparatively). 
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It is common to hear characters in American movies saying “this is a free country”. They say it 
in the most common everyday situations, like when someone asks someone if he or she can do 
or say whatever. The sheer fact of having a rhetorical tick like “it’s a free country” sounds like 
propaganda and ideology to “Most Europeans”, as if you guys had to constantly state that which 
is not obvious and granted. Just take a look at the censorship that most Americans so easily 
accept once the US goes to war, and you’ll see what I mean. This is also why – and I could add 
the general American ignorance of world affairs, other countries, other experiences of 
democracy and freedom – we felt sick when we heard all the anti-European remarks during 
Pentagonic preparations for aggression and attack. They do not offend Europeans (I for one 
couldn’t care less if Chirac were offended), because they can’t care less about patriotism and 
nationalism21[1]. They just confirmed their darkest suspicions: that there’s something 
dangerously juvenile and gang-like in the mainstream, American political frame of mind. It 
scares Europe. And America has the bombs. 
 
It scares Europe, but it scares even more the rest of the world, especially the large majority that 
is made up of the poor and the excluded (the kind of people who turn to idiotic Muslim 
Fundamentalism and cheer the 9/11 bombings). You see, people all over the world do not “hate 
the American way of life” or “envy” it. First and foremost, they are scared shitless of the 
American military, of the under-developing effects of American-based international capital, and 
of the dangerous mixture of consumerism and Puritanism –the hazardous ideological cocktail 
that is the American contribution to mental warfare. The truth is that for the greater portion of 
Humankind, America is not the land of freedom but the place where exploitation and bombs 
come from. No wonder, then, that there is something called anti-Americanism. But that will 
only change when Americans change the system, starting with the small pre-emptive step of 
stepping down Bush and stopping this war. 
 
Most of all, do not try to sell the ultimate ideological twist and perversion – that which claims 
that “democracy” can be imposed by war. Once again, only “Most Americans” seem to believe 
in that – with the usual messianic wishful thought that the oppressed will cheer the GIs as they 
step down the dictator. Anyway, if the democracy to be imposed is the American kind, well 
then, thanks but no thanks. 
 
Most of what I said about what is wrong with the American political system could be applied – 
with adaptations – to Europe. But one huge difference remains. America is an Empire. America 
is the Empire. That is what people hate, because that is what people fear. God (strike that: 
people) save us from Empire. 
 
All the best, 
 
Miguel Vale de Almeida (just someone from Portugal) 
 
 
Jogos de Linguagem 
(Webpage, 25.04.03) 
 
Talvez por causa da guerra – uma situação propícia à manipulação da informação – tenho 
andado sensível aos pequenos truques, mudanças e subtilezas de linguagem nos media. Tudo 
começou, portanto, com a guerra. Só ao fim de alguns dias me apercebi que os locutores – e, 
portanto, as redacções e quem toma decisões editoriais – usavam e abusavam da expressão 
“coligação”. Para o senso comum (neste caso, também bom senso), o Iraque foi invadido pelos 
americanos. Em bom rigor – o que se esperaria do jornalismo – o Iraque foi invadido por forças 

                                                 
21[1] Some of us do, actually. Just think of the Balkans and a great deal of Eastern Europe. But those 
people had to endure soviet regimes that totally deprived them of democratic culture. Not surprisingly, 
they are some of America”s best supporters now. 
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americanas e britânicas. Trata-se tecnicamente de uma coligação, mas entre duas forças e 
algumas migalhas (australianos, etc.), sendo que uma das forças é obviamente esmagadora e 
teria avançado para a invasão com ou sem o Reino Unido. Assim, falar em “coligação” significa 
reproduzir a propaganda desejada pelos EUA: dar a ilusão de que o mundo inteiro estaria a 
favor da invasão, e de que os EUA não estariam a fazer mais do que aplicar decisões da ONU 
perante a “cobardia” da Velha Europa. 
 
As coisas não se ficaram por aí. Nem a expressão “libertação”, nem a expressão “democracia” 
foram alguma vez questionadas ou matizadas. Foram compradas directamente no supermercado 
de ideias do Pentágono. O que se vai instalar no Iraque é uma “democracia”, e isto é dito sem 
qualquer hesitação face a uma espantosa contradição: pela primeira vez na história da 
Humanidade uma democracia será instalada à força. Não fosse o desprezo a que o 
neoliberalismo educacional tem votado as humanidades e as ciências sociais, ficar-se-ia 
espantado com tanta ignorância da História e da Ciência Política. Pois o que o vice-rei Gardner 
e os americanos estão a fazer no Iraque – para quem saiba um pouco de História e interprete 
aquelas palavras paternalistas saídas da boca de quem impôs o seu poder pelas armas – é a usar 
um discurso colonialista numa situação colonial. Troque-se “democracia” e “liberdade” por 
“pacificação” e “civilização” e temos o discurso de um missionário ou governador colonial. 
Para completar a semelhança, esse discurso é proferido face a uma situação cultural e social 
absolutamente abstrusa para a mente dos colonizadores: é só esperar umas semanas para ver 
emergir o caos do fundamentalismo e do tribalismo, eventualmente apaziguado à força por 
fantoches como Chalabi, fugido da Jordânia depois de ter desviado milhões de dólares num 
negócio bancário e financeiro duvidoso, e que agora se refugia do seu insucesso popular num 
dos palácios do ex-ditador. Ah, é verdade: o ditador liderava um “regime”, palavra espantosa, 
transformada em insulto, habilmente conotada com a adjectivação que lhe falta (“regime 
fascista”, regime totalitário”), como se os EUA ou qualquer outro país não tivessem um 
“regime”. 
 
Em Portugal, esta coisa da guerra deu azo a diatribes violentíssimas entre apoiantes e 
opositores. Na realidade, o grau de ferocidade não se deve a uma especial preocupação dos 
portugueses com as questões internacionais. Deve-se a uma circunstância social curiosa e a uma 
outra, histórica, mais preocupante. A primeira é que os jornais ficaram nas mãos de uma geração 
das elites nacionais que em tempos esteve na extrema esquerda e foi guinando para a direita. A 
segunda é que nunca em Portugal se “ajustaram contas” depois da “normalização” do 25 de 
Novembro. Directores e editorialistas de jornais e TVs têm agora a oportunidade de 
proclamarem a sua conversão e de atacarem aqueles que paranoicamente vêem como sendo eles 
próprios caso não se tivessem convertido. Só isto explica como pode alguém comparar a 
“libertação” do Iraque ao 25 de Abril português, uma barbaridade tão grande como quando 
Saramago comparou a situação palestiniana ao Holocausto. A maneira como a direita 
portuguesa alinha com tudo o que venha de Washington é própria de cristãos novos, mais 
papistas que o Papa. Só isso explica, também, que possa haver uns rapazolas como o líder da 
Juventude do PP evocando como luta pela “liberdade” o “sofrimento” passado pelos militantes 
do CDS no período a seguir ao 25 de Abril. A direita sempre interpretou a obra de Orwell como 
sendo um ataque ao estalinismo. Nunca percebeu que era um ataque a toda a manipulação dos 
sentidos da linguagem por qualquer poder – justamente o que a direita agora faz, como quando 
tenta equivaler a “liberdade” no mercado (geradora de desigualdades) com a liberdade política 
(só possível com o incremento da igualdade de oportunidades). 
 
Só na cabeça dos fazedores de notícias como negócio é que a guerra acabou. Isto é: era preciso 
que ela “acabasse um pouco”, de modo a dar entrada às fantochadas mais popularuchas. Mais 
até do que os casos da “pedofilia” ou da Moderna, vamos vendo as histórias de “interesse 
humano”, normalmente relacionadas com crianças estropiadas, doentes crónicas ou baleadas. 
Também aqui a linguagem levou uma curiosa inflexão. Assistimos agora a Rodrigos Guedes de 
Carvalhos usando a expressão “menina” para se referirem a uma criança. Em primeiro lugar, a 
horrorosa palavra aplica-se sobretudo ao sexo feminino, reproduzindo assim velhas diferenças 
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de género, em que a um “rapaz” estouvado se opõe uma inocente e frágil “menina”. Ninguém se 
lembra de usar a palavra “criança” – simples, neutra, objectiva, como se esperaria do 
jornalismo. Em vez disso, as redacções tentam laboriosamente aproximar-se da linguagem 
popular, de modo a ficarem íntimas com as massas. Perdoem-me o classismo, mas haverá coisa 
mais pirosa e sentimental que a expressão “menina”? 
 
Por outro lado, quando querem dar ares de intelectuais, os nossos queridos repórteres recorrem a 
eufemismos para mascarar o racismo que têm vergonha de assumir. É assim que há dias, a 
propósito da “menina” baleada, o repórter dizia que “nós, ocidentais (sic, na SIC), estamos 
habituados à ideia de que roubar é feio, mas há outros que não”. A quem se referia? Pois bem, 
ao rapaz que baleou a “menina”, cuja cara nunca pôde ser mostrada por se tratar de um menor. 
Fez-nos o SIC-repórter o favor de comunicar eufemisticamente que se tratava de um preto. A 
acusação racista, para mais, surgiu mascarada de relativismo (“para eles roubar é outra coisa”), 
quando não é não senhor, e ser anti-racista não significa ser relativista nos valores fundamentais 
da vida em sociedade – em qualquer sociedade. 
 
“Nós os ocidentais” tem uma outra versão: “os portugueses”. Desde o “Big Brother” que esta 
irritante expressão veio substituir a mais prosaica, rigorosa e neutra “os telespectadores”. Agora 
são “os portugueses” que decidem, “os portugueses” que emitem opinião, “os portugueses” que 
são soberanos nesta ou naquela decisão num concurso. Infelizmente a moda pegou até na 
Operação Triunfo, programa da televisão pública, com obrigação de ser mais cuidadosa. É que, 
do lado de cá dos ecrãs estão pelo menos meio milhão de imigrantes sem nacionalidade 
portuguesa e muitas pessoas cuja principal identidade ao verem um programa não é a sua 
nacionalidade. A expressão é uma vergonhosa acusação de não-pertença a todos aqueles 
espectadores que não sejam ou não se sintam portugueses. E uma forma perigosa de criar uma 
comunidade imaginada de pessoas unidas por laços “patrióticos”, anestesiadas nas suas 
diferenças e múltiplas identidades. 
 
Mas esta coisa de dar cambalhotas com a linguagem não se fica por estes pequenos exemplos. 
Como Prado Coelho bem referiu, a moda mais recente na direita é fingir que é de esquerda e 
que a esquerda é que é de direita. Canibalizam expressões fundamentais como “igualdade” e 
“diferença” para lhes inverterem totalmente o sentido. É assim que o director do Expresso é 
capaz de dizer que o facto de a esquerda ser pela igualdade é um escândalo, pois dever-se-ia 
manter as “diferenças” saudáveis entre as pessoas. Já antes havia feito asneira semelhante, ao 
dizer que é feio desejar a igualdade entre homens e mulheres, pois o que é bonito é serem 
diferentes. Quando eu mandar num “regime”, ponho estes senhores num campo de concentração 
bem estalinista e vou ensinar-lhes que uma coisa é a igualdade de oportunidades, outra a 
promoção da diversidade – e que isto, sim, é um ideal de esquerda, absolutamente contraditório 
com qualquer projecto de direita, que necessita como do pão para a boca de desigualdades de 
classe e de uniformização dos costumes e da moral. 
 
Quem, numa fabulosa excepção, parece não querer ter nada a ver com truques de linguagem, é a 
“Nova Democracia” de Manuel Monteiro. Consta que um dos artigos dos seus estatutos proíbe a 
filiação a homossexuais e bissexuais. Bravo, pelo menos tiveram a coragem de dizê-lo! Como a 
lei portuguesa insiste em não aceitar a punição da discriminação pela orientação sexual, e a ser 
verdade o noticiado, Manuel Monteiro vai escapar incólume. Suspeito é que, com as tradições 
da direita portuguesa, o seu partidozeco vai ser inundado de homens muito casados, muito 
moralistas, muito apreciadores de “meninas” (nos dois sentidos da palavra), mas muito dados às 
secretas delícias da sodomia e da felação com rapazes das classes baixas. 
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Ela. Não, ele. Não, ela. 
(Combate, Junho 1993) 
 
Desde My Beautiful Launderette, de Stephen Frears, que não se via um filme tão importante 
como The Crying Game (Jogo de Lágrimas), de Neil Jordan. Ambos os filmes preferem 
apresentar-se como objectos de Crítica Cultural, e não como obras de arte. Os Cahiers du 
Cinema são magnificamente postos no caixote do lixo e o lado “popular” do cinema trazido, de 
novo, ao de cima: contar uma história, comover, mexer com as cabeças das pessoas, cruzar 
temáticas que sempre se separam. Provocar debate. De preferência com bons argumentos, bons 
actores, boa realização, boa montagem, etc.  
 
A história resume-se assim. A personagem principal é militante do IRA. Para quem não saiba, é 
um grupo de católicos que viram muitos filmes bíblicos. A sua célula rapta um soldado negro do 
exército de Sua Majestade. Os dois homens descobrem-se um ao outro como pessoas e não 
como funções. Entendem-se. Se quiserem, apaixonam-se, no sentido platónico, para grande 
perplexidade e irritação dos camaradas e controleiros mais ferrenhos. O herói é obrigado a 
matar o soldado, mas deixa-o fugir no último momento. Na fuga simulada ele é atropelado e 
morre. O herói parte para Inglaterra e muda de vida. Quer conhecer a rapariga de que o soldado 
tanto gostava. Encontra-a. Apaixonam-se. A dois terços do filme, quando a cena de amor 
começa, ele descobre que a moça era, afinal, moço. Ela pensava que ele sabia. Afinal, haviam-
se conhecido num bar de travestis. Ele nem dera por nada. E os espectadores tão-pouco. 
 
Aqui o filme explode. Até então, tínhamo-nos apercebido de que a atracção dele por ela era em 
grande medida uma forma de expiação pela morte do soldado. E uma forma (o inconsciente tem 
caminhos tão tortuosos como os do Senhor) de os dois homens se (re)unirem, por interposta 
mulher. Para mais, ela era deveras fascinante: boa pessoa, original, com humor, bonita, sensual, 
perspicaz. Mas no momento em que descobre que em vez duma vagina, a zona genital apresenta 
um pénis, corre para a casa-de-banho a vomitar. É uma cena que dói, quase tanto quanto à 
personagem da rapariga. Porque digo “ela”? Porque aqui está o busílis do filme e o debate 
cultural que suscita. É que aquela pessoa é uma mulher porque diz que o é. Porque quer sê-lo. 
Porque se sente mulher. Pouco importa porquê, pouco importa se isso é “politicamente 
correcto”. Muita da esquerda sexual acha a homossexualidade o máximo mas o travestismo e o 
transexualismo como uma caricaturização das mulheres ou uma submissão aos estereótipos 
sexuais. Pode ser assim, mas não necessariamente. Um dos debates que toda a gente que viu o 
filme teve foi sobre se o actor era homem ou mulher. Ou travesti. Ou transexual. Pergunto: que 
importa? 
 
O filme muda aqui porque muitos espectadores ficam com um problema semelhante ao do 
herói: como lidar com aquilo? Como ver, agora que se sabe, aquela personagem? Diga-se de 
passagem que o herói não consegue ultrapassar estas questões: guarda a memória (?) de ter 
gostado dela, mas não consegue ultrapassar a barreira genital. O IRA torna a exigir-lhe tarefas, a 
ex-camarada de armas e cama aparece, vingativa, a recrutá-lo. Tudo acaba em sangue, com a 
ex-noiva do soldado matando a megera do IRA. E salvando o herói. 
 
Jogo de Lágrimas é também um filme-jogo, cheio de pistas. Parece uma sessão de análise. No 
princípio, o soldado negro, atado e vendado, pede ao herói que o ajude a fazer chichi. O tempo 
que o rapaz levou a ultrapassar os seus preconceitos! Até que lá pegou no sexo do outro. Que é 
igual ao seu... O mal estar com os corpos torna-se a dar na cena do vómito. Mas quando tenta 
proteger a rapariga dos perigos do IRA, corta-lhe o cabelo (sinónimo de castração) e fá-la 
parecer-se com um rapaz. Ela pensa que ele está a fazê-la mais masculina por razões eróticas. 
Gosta tanto dele que aceita a hipótese de um jogo de homossexualidade “normal”. 
 
IRA, raça, sexo, género, amor: tudo se cruza neste filme. Já como em My Beautiful Launderette, 
a política e o sexo misturam-se, as lutas sociais e as lutas sexuais. E cruzam-se no que é 
verdadeiramente fundamental: a identidade. A primeira brecha na muralha pré-fabricada que o 
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herói representa é o pequeno passo que o leva a ver o prisioneiro como ser humano. Como 
espelho. E o IRA que fosse para as urtigas. O segundo, surge com a descoberta do sexo 
biológico da rapariga. Mas aí ele não consegue dar o passo em frente. O que vai bem com a 
ideia de que as questões da política do corpo têm sido as últimas na agenda das correntes de 
mudança social no Ocidente. Como um limiar intransponível, uma barreira para cuja força só 
encontramos a legitimação de uma coisa a que chamamos Natureza e à qual conferimos o 
estatuto de Divindade. Quando afinal é tudo uma questão de pilinhas e passarinhas. 
 
Em My Beautiful Launderette, o rapaz branco pobre e o rapaz indiano com parentes ricos, 
conseguem furar as barreiras de classe, raça e sexo, e inventam a sua vida. Fazem uma lavagem 
total. Em Jogo de Lágrimas, o herói consegue um último gesto redentor: arca com a culpa da 
morte da sua ex-amante, cumprindo pena em vez da rapariga do pénis. No fim, ela visita-o na 
prisão. Muito bonita. Ele conta-lhe uma fábula que o soldado lhe havia contado: depois de 
muito hesitar, o sapo aceita levar o escorpião ao outro lado do rio, pois este prometera não lhe 
fazer mal. Mas o escorpião não resiste e mata o sapo à mesma. Afogam-se os dois. “Não 
resisti”, disse aquele, “é a minha natureza”. 
 
 
A Política que vem 
(Jornal Manifesto, Abril 1994) 
 
Em The Transformation of Intimacy Anthony Giddens afirma: “As mulheres e os homens gay 
precederam a maioria dos heterossexuais no desenvolvimento de relações, no sentido que o 
termo veio a assumir hoje quando aplicado à vida pessoal. Porque tiveram de sobreviver sem os 
enquadramentos tradicionais do casamento, em condições de relativa igualdade entre os 
parceiros”. Esta frase tem uma importância política de que o próprio Giddens poderá não 
suspeitar: transforma os gays de comunidade marginal em comunidade de vanguarda – 
percursores de algo que virá (está em vias de vir) a ser um padrão generalizado. Este padrão é, 
nas palavras de Giddens, a relação pura: “uma situação em que a relação social é encetada pelo 
que vale por si própria”. Isto é, o fim do casamento como contrato de interesses ou como 
estratégia de inércia.  
 
É certo que tanto homo como heterossexuais têm vindo a experimentar este tipo de relação nas 
sociedades modernas ocidentais, e nos nichos de “cultura global” das sociedades não-ocidentais. 
O aspecto central é a ideia de que a relação não serve prioritariamente para ter filhos ou para 
gerir eficazmente a reprodução social através da divisão sexual do trabalho (em casa e fora 
dela), mas sim para satisfazer inclinações afectivas e sexuais. Que já não são vistas como 
necessidades ou pulsões, mas como escolhas. O que os casais homossexuais acrescentam de 
radical é o facto de a própria possibilidade de ter filhos (biológicos) ou do estabelecimento da 
divisão do trabalho com base no sexo não se colocar. Daí o ataque cerrado, por parte de Estados 
e Igrejas, ao reconhecimento público das ligações homossexuais (excepção feita à Escandinávia, 
onde o nível de audiência do Papa é miserável e toda a gente sabe ler e lê imenso). É que a 
questão põe-se mesmo aqui: no reconhecimento público. A forma de repressão mais eficaz é 
uma mistura de política da avestruz com a estratégia de varrer o pó para debaixo do tapete. Em 
Portugal, funciona na perfeição: os homossexuais não se assumem porque a sociedade os 
estigmatiza; a sociedade continua a estigmatizá-Ios porque eles não a confrontam. Por isso a 
recomendação do Parlamento Europeu para a legislação nos Estados membros contra a 
discriminação de pessoas com base na orientação sexual é extremamente importante. Aliás, não 
é preciso argumentar muito: basta o Papa ter reagido nervosamente para se perceber que não é 
um exercício fútil de retórica. Porque o casamento já não é só a união de duas parentelas, um 
contrato de trabalho, reprodução, transmissão de bens e criação de crianças, futuras produtoras e 
reprodutoras. Cada vez mais é um acto simbólico de união afectiva, de proclamação da escolha 
do par perante os outros, de festa de amigos. 
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Idem em relação à adopção. A hipocrisia reinante define duas condições básicas para a adopção 
de uma criança: estabilidade afectiva (a capacidade de dar amor à criança) e meios económicos 
para garantir o seu sustento. São inúmeros os homossexuais que o podem fazer, mas é-lhes 
recusada a adopção com base no preconceito de que o desenvolvimento afectivo da criança seria 
desviado. Bom, que se saiba, todos os homossexuais são filhos de casais... heterossexuais. 
Quantos mais casos houvesse de adopção por homossexuais – adopções legalizadas – mais 
públicas e notórias elas seriam, e menos as crianças correriam riscos de se sentirem especiais, 
gozadas na escola, etc. 
 
Os partidos portugueses representados no parlamento reagiram mal. Pura e simplesmente não 
prestam para os homossexuais. Em todos reina a política do “façam o que quiserem, mas não 
mostrem”. Da avestruz centrista à comunista, põem todas o mesmo ovo. Nisto representam o 
senso comum: assim que uma pessoa ou grupo publicita uma postura política homossexual é 
acusada de exibicionista, de ter gosto narcísico pela provocação. Muitos heterossexuais nunca 
pararam um segundo para pensarem no exibicionismo narcísico da heterossexualidade – nos 
beijos entre casais nas ruas, na publicidade, nos filmes. 
 
A idoneidade de Giddens como grande sociólogo contemporâneo (e heterossexual...) reforça a 
ideia que também em Portugal começa a fermentar: a de que para mudar a política e a sociedade 
é preciso mudar a “política da vida” (expressão dele). A sexualidade é cada vez menos uma 
essência fatalista, uma mecânica, ou um objecto de legislação. É cada vez mais um “estilo de 
vida”, ligado à identidade pessoal e à postura do indivíduo perante os valores em confronto na 
praça pública. Muitas liberdades e direitos estão consagrados por escrito, para que as pessoas 
possam recorrer a esse “contrato social” no caso de serem discriminadas pelo terrorismo do 
senso comum e da tradição. Para isto se fizeram as revoluções que iniciaram a Modernidade. À 
esquerda já não basta referir a raça, a etnia, a religião, a classe, a idade, o sexo ou o ambiente: 
ou inclui a orientação sexual ou não é esquerda. Da diversidade de estilos, e da sua 
experimentação, é que se pode mudar a História naquilo que interessa: a vida quotidiana de cada 
um. 
 
 
O Portageiro da Noite 
(Jornal “Manifesto”, Outubro 1994) 
 
Lá em casa, os miúdos tinham inventado uma brincadeira. A mais velha fazia de jornalista da 
SIC; o do meio fazia de GNR, e os gémeos dividiam-se nos pólos opostos: um fazia de gerente 
da JAE e o outro de automobilista. Com isto, estragaram-me as férias. Como são cruéis, as 
crianças! Começavam com a brincadeira logo de manhã, ao pequeno-almoço. Na praia, não 
ligavam nenhuma ao mar, não faziam castelos de areia. Não. Só queriam “brincar às pontes”! 
No regresso a casa, pediam tanto que eu buzinasse que ao fim de dois dias o fusível do claxon já 
tinha estoirado. Depois, graças a Deus, acalmavam um bocadinho à hora das novelas; mas mal 
começavam os anúncios (eu acho que os anúncios excitam as crianças) lá vinha a ponte outra 
vez. 
 
A minha mulher aturou, caladinha, esta tortura. É uma santa. Depois das depressões por que eu 
passara em Junho – com graves consequências na minha virilidade – não se atrevia a dizer nada. 
Sorria, perguntava-me delicadamente o que eu queria para o jantar, na praia deixava-me 
açambarcar a sombra toda do chapéu-de-sol. À noite, na cama, fazia-me festinhas na cabeça até 
eu adormecer. Isto quando não tinha de ir correr os miúdos à estalada quando os “ti-no-nis” e as 
buzinadelas no quarto aolado abanavam os beliches à maneira da ponte em dia de nortada. 
Quando as férias acabaram suspirei de alívio. Voltámos para o Feijó e o apartamento parecia o 
paraíso, não por ser nada de especial, mas porque os putos iam brincar para a rua e eu estava a 
perder o interesse para eles. No dia 1 voltei para a ponte. Estava todo lampeiro: o regresso a 
casa tinha feito de mim um homem outra vez. 
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Mas foi sol de pouca dura. Lembro-me de atravessar o túnel que liga as cabines de portagem, 
depois de o director nos ter dado as instruções para a noite. Parecia coisa de treinador e 
futebolistas. Éramos uma equpa e íamos ganhar aquela porcaria em dois tempos. Na cabine, 
organizei os trocos, liguei a maquinaria, respirei fundo e num instante já estava ali o primeiro 
carro. E pensava eu que já tinha recuperado! Mal começaram as buzinadelas, deu-me assim 
como que uma tontura. Os GNR eram mais que as mães e puseram-me nervoso. Os jornalistas 
pareciam putos com gelados na mão, a gritarem que não era de chocolate que queriam, era de 
morango. O director aparecia, vindo do túnel como uma toupeira e mandava-me ter sangue frio. 
Sangue frio! Na cabine do lado, a Clotilde estava verde e não era dos néons da dita Via. As 
buzinadelas continuavam. Era uma invasão de putos. Quando um espertinho num Seat Ibiza 
(que eu ainda por cima conheço lá do bairro: é um sportinguista do pior) me deu um saco com 
moedas de um escudo, perdi as estribeiras. Chamei-lhe filho da puta e dei-lhe um estalo. A 
GNR veio logo a correr: agarrei-me à portinhola e corri-os a pontapé. Por cima deles já havia 
uma data de jornalistas: enfiei-lhes os microfones pelas goelas. Ao mesmo tempo, o director 
aparecia do buraco, mas como tenho dois pés, enquanto um acertava no peito dum guarda, o 
outro esmagava o director como uma barata. Depois, flipei. 
 

É claro que fui despedido. Os miúdos já mudaram para outra brincadeira qualquer. A minha 
mulher amantizou-se com o sportinguista. O pior é os outros malucos (perdão: descompen-
sados) do hospital, que não param de buzinar. Se pudesse votar, não votava mais no Cavaco. 
 
 
As luzes da cidade 
(“Nem Mais”, Jornal da campanha de Jorge Sampaio, Janeiro 1995) 
 
Um dos erros do actual imaginário político é dizer que um bom presidente é aquele que mais se 
parece com um rei. Isto é, aquele que represente o país intemporal, que seja o seu símbolo e 
trate os seus súbditos como um rebanho de filhos. No fundo, aquele que nos igualiza a todos 
segundo o denominador comum de sermos todos portugueses. Ora, ser português une tanto as 
pessoas entre si como a palavra vegetal une uma batata e uma flor carnívora. É um sentimento 
simpático quando se houve o hino nacional num jogo de futebol contra estrangeiros mas, 
reconheçamos, não é decisivo para a identidade das pessoas. É que esta é muito mais 
polifacetada: é uma na vida amorosa, outra na vida familiar, outra no trabalho, outra nos gostos, 
política, períodos da vida, até dias... Um presidente da república deve representar, isso sim, o 
estado das coisas (e o estado do desejo) numa certa conjuntura do país. A eleição de um 
indivíduo conservador, aflito, e com a mania da perseguição revelará um país que passa por um 
período com essas características. E vice-versa no caso de um presidente com as qualidades 
contrárias. Hoje. em Portugal, a maioria da população vive em meio urbano. E o meio urbano 
concentra essa coisa que desde os anos sessenta se chama juventude. Esta cresce já fora dos 
limites (e das vantagens, está certo) do mundo rural e tradicional. Cresce no meio do 
caleidoscópio de identidades. Nas luzes da cidade, essa imagem do projecto da democracia 
moderna. A sua aspiração legítima (espero que o seja) será viver num meio em que a identidade 
de cada um se possa desenvolver sem atilhos e sem que seja preciso esmagar as identidades dos 
outros à sua volta, mas antes sendo solidário. Vendo nos outros uma luta no fundo semelhante à 
sua. Então sim, ser português será motivo de orgulho, resultado de uma construção nossa e não 
de uma etiqueta. Este projecto – difícil e complexo – é o projecto moderno, que em Portugal não 
se pode dizer que esteja ultrapassado. Um presidente para os últimos anos do século, no meio da 
confusão semi-rural do Portugal urbano, ou da destruição no campo urbano-dependente, deverá 
simbolizar e dar voz aos anseios de modernidade e cidadania. Tudo igual, nada diferente – seria 
um bom slogan para a campanha de Cavaco. Quanto à de Jorge Sampaio, é pena que já alguém 
tenha o copyright do “todos iguais, todos diferentes”. É que é mesmo isso que está em causa. 
 
 
Príncipes Reais 
(inédito, 1997) 
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Poderei ser acusado de excesso de optimismo, mas mesmo assim atrevo-me a dizê-lo: 1997 
ficará para a História como o ano do arranque do movimento gay em Portugal. E isto por duas 
razões: a marcha da Sida em Maio (que já aconteceu) e o arraial gay do dia do “pride” (que tem 
de acontecer). 
 
É claro que o verdadeiro arranque foi dado muito antes. Para que os eventos tenham sucesso 
público e mediático e, sobretudo, sucesso de mobilização, é necessário muito trabalho “de 
sapa”, trabalho esse dependente de esforços muitas vezes individuais e descoordenados entre si: 
a ILGA, a Abraço, os académicos que estudam as questões gay, os fazedores de opinião, até 
mesmo as más experiências mediáticas a que temos vindo a assistir. Tudo isto contribuiu. E 
sabemos quanto mais vale má publicidade do que nenhuma publicidade. Em última instância, 
tudo depende dessa magia que acontece quando cada individuo sente que afinal há qualquer 
coisa de colectivo a passar-se à sua volta. Esse momento é mágico, porque é aquele em que a 
identidade e o percurso individual se unem ao percurso colectivo. O pessoal passa a político e o 
político depende do pessoal (nos dois sentidos da palavra). 
 
Por muitos azares que a ILGA possa vir a sofrer, as coisas nunca mais serão as mesmas. O 
movimento gerado nos últimos anos deitou demasiadas sementes: não se transformará num 
acontecimento extemporâneo com um subsequente regresso à paz podre. São demasiadas as 
vontades pessoais, os investimentos feitos e os riscos corridos – as pessoas agora querem 
dividendos. E ainda bem. Por isso a marcha da sida pode ser considerada como a primeira 
marcha gay em Portugal. Digo isto sem qualquer ofensa: nem ao movimento de luta contra a 
sida, que não é só gay; nem ao movimento gay, que não pode ser acusado de oportunismo. 
Primeiro, porque os factos demonstram o que digo: a marcha teve demasiados símbolos gay, 
performances gay, cultura (sim, cultura) gay, como para podermos negá-lo. Em segundo lugar, 
porque não há nada de errado (moral ou analiticamente) em dizer que a luta contra a sida é em si 
mesma também uma luta por uma nova política e cultura sexuais, intimamente ligada à 
afirmação dos direitos de diversidade de orientação e comportamentos sexuais. 
 
Em Portugal, está visto que as coisas não podem seguir nenhum de dois caminhos: a imitação 
pura e simples do que aconteceu “lá fora”, como se tivéssemos que recuperar tempo perdido; ou 
a invenção de tudo a partir de zero, como se vivêssemos numa ilha histórica e cultural. As 
coisas, por cá, têm de ser todas feitas ao mesmo tempo, e numa mistura híbrida de imitação e 
invenção. A nossa política gay será necessariamente uma política “crioula”. As desvantagens de 
um país periférico, a meio caminho entre a Europa e o Terceiro Mundo, que em 20 anos passou 
da mais longa ditadura, a uma revolução, e a uma integração na UE, transformam-se em 
vantagens acrescidas para fazer política sexual de uma maneira nova. 
 
A confirmação disto que digo tem agora que passar um derradeiro teste: concentrar e dar vazão 
a todas as energias pessoais e colectivas, de raiva e alegria, protesto e celebração, entretanto 
acumuladas. Ou me engano muito, ou acho que o exame está marcado para o arraial gay de 28 
de Junho. Aí se afirmará um espaço gay em si mesmo, mas aberto à cidade e à sociedade 
(incluído nas festas de Lisboa); aí se afirmará uma ligação transnacional (os “prides” das nossas 
cidades míticas) e uma reinvenção nacional (a cultura do arraial, e desta feita no Príncipe Real); 
aí se dará a união entre o universo particularista da “velha” cultura gay portuguesa (os bares, por 
exemplo) e a “nova”, vinda do movimento recém-iniciado e da energia dos mais jovens que já 
andam a pedir outra maneira de ser gay em Portugal. 
 
Ladies and gentlemen (and all those in between): estamos a ver a História acontecer. E sabem 
que mais? Somos nós que a estamos a fazer. Se não deitarmos a perder a oportunidade, seremos 
mesmo príncipes (e princesas) reais. Maquiavélicos e ingénuos q.b. (E agora dêem graças aos 
deuses por me terem apanhado num dia de pensamento positivo). 
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Despe e siga 
(Secção “Ver, Ler e Ouvir: Uma Semana no Inferno”, “O Independente”, 31.01.97) 
 
Quando eu era miúdo havia os super-heróis. Agora há as super-modelos. As mulheres 
conquistaram o Mundo ou pelo menos a passarela, a julgar pela final do concurso “Super Model 
of the World”. Pois é, fui à FIL ver o desfile. Quer dizer: só vi metade, por que ao fim de uma 
hora senti-me ludibriado. As super-modelos não faziam proezas como os super-heróis, embora 
eu não duvide que uma anorexia disciplinada seja um exercício dos diabos. Mas a razão do meu 
cansaço foi outra: é que aquilo afinal era a gravação de um programa de televisão e os pobres 
convidados eram os figurantes. Só que não o sabiam de antemão. A senhora da SIC tratou logo 
de nos avisar, pedindo-nos que batêssemos palmas ao seu sinal. E o espectáculo lá começou ou, 
melhor, lá foi recomeçando, à medida que Catarina Furtado se ia enganando nas deixas. 
 
Para quê ser mauzinho? Foi uma óptima experiência cultural, no sentido antropológico da coisa. 
Fiquei a saber que as mulheres se querem magríssimas, com um toque adolescente-Lolita, e 
com pequenas protuberâncias mamárias entrevistas através duma coisa chamada tule. Se 
estivesse com “jet lag” e menos “jet set” diria que aquilo era um daqueles concursos de beleza 
infantil que há na América. Mas um dos senhores do júri tratou de nos elucidar, quando 
entrevistado: o que importa é a personalidade, mais que o corpo. Onde é que já tinha ouvido 
aquilo? Nas “misses”? Não pode ter sido: as “misses” é piroso, as “models” é moda. 
 
Apesar de o australiano atrás de mim ter dito a frase da noite “they should have paid us to be 
here” – , a noite pedófila (isto é, com jovens na FIL) foi muito educativa. Levou-me a pensar 
nas mulheres: como são representadas na nossa oferta cultural? O nobre propósito levou-me a 
visitar a exposição sobre vestidos de noiva no Museu do Traje. Não contava começar o dia com 
uma missa, mas o percurso começa na capela do Palácio do Monteiro-Mor, com a reconstituição 
do casamento de Dom Duarte e Isabel Herédia. Contorçam-se ainda mais de reumático, almas 
republicanas! E alegrem-se, produtores de “Tele-shopping”, pois o vídeo didáctico que ali 
passava devia ser o mesmo que se anuncia na TV nesta nossa monarquia virtual. Dom Duarte 
estava com ar deveras aflito, mas devia ser do manequim. 
 
Aliás, estes são um problema, pois fazem sempre pensar no “rigor mortis”; o museu devia 
contratar as super-modelos, dando assim pleno sentido à palavra manequim. As mulheres 
sempre imitaram as modelos das respectivas épocas: coisa de gente com dinheiro, o vestido de 
noiva foi-se democratizando, com as pequeno-burguesas brincando ora às rainhas, ora às deusas 
brancas e imaculadas. Se calhar é por isso que a exposição é em honra de Stº. António e o 
casamento real é o principal diaporama. 
 
O cantinho politicamente correcto do meu cérebro avisa-me: estás a retratar as mulheres como 
modelos ou esposas. Por isso fui a correr ver “O Clube das Divorciadas”, na esperança de que o 
outro lado do Atlântico trouxesse um pouco de feminismo à coisa. Bem, lá trazer trouxe. Só que 
trata-se de pós-pós-feminismo. Primeiro foram as manifestações de rua. Depois foi a reacção, o 
antifeminismo do chamado “backlash” – essa palavra que parece uma tara sado-masoquista. 
Agora é o regresso das mulheres que tomam conta das suas vidas sem terem de queimar os 
“soutiens” (problema que não se coloca às super-modelos, está claro). As três personagens do 
filme foram abandonadas pelos maridos infantilóides e encharcam-se em comprimidos, comida 
e álcool. Depois deste ataque de bulimia, já não cabem nos vestidos de noiva. 
 
Um dia fartam-se. À medida que se vingam dos maridos com saudável malvadez, apercebem-se 
do egoísmo da coisa. Ao som alegre-militante de “Sisters are doing it for themselves”, trans-
formam a sua redenção numa acção solidária e fundam um centro de dia para mulheres, à custa 
do dinheiro extorquido aos maridos. Feminismo “soft”: as três acabam o filme muito bem arru-
madas, tipo mulher de sucesso, enquanto os maridos rastejam na lama e perdem a simpatia das 
respectivas amázias-candidatas-a-modelo ou menininhas-com-síndrome-de-noiva. O filme é 
mesmo giro e ideal para a hora de almoço. 
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Será que a divorciada vingativa é o melhor que se pode arranjar como imagem da mulher 
moderna? O meu “feeling” dizia-me que não. A “mulher dentro de mim” (sou um homem 
moderno) dizia-me que não. Por isso fui ver “A Profissional”, com a Geena Davis. Ela faz de 
dona de casa amnésica, o que parece ser uma afirmação feminista. Na outra vida, pré-amnésica, 
tinha sido assassina contratada pela CIA. Quando os maus descobrem que ela está viva e 
começam a persegui-la como “papparazzi” atrás de super-modelos ou de Isabel Herédia, o 
cérebro dela começa a funcionar e eis que vira assassina outra vez. Desperta, então, a fera que 
qualquer mulher tem dentro de si, materializada numa extraordinária capacidade para as artes 
marciais e o uso de complicadas metralhadoras. 
 
Mas a coitada nunca se sentirá bem: não sabe se prefere a Kalashnikov ou a filha que deixou na 
Pensilvânia. Não sabe se prefere sexo com o bandido (eu preferia), se enroscar-se sem malícia 
ao marido quarentão. Agora adivinhem o fim. Acertaram: volta para a filha e o marido, entre 
searas ondulantes, carneirinhos, cores pastel e filtros “a la Hamilton”. Adeus, feminismo. 
 
Eu tenho uma ideia muito mais picante para apresentar a Hollywood: uma assassina do SIS 
sofre de amnésia; na busca do seu verdadeiro eu, descobre que foi dona-de-casa; o filme é um 
rol de horrores em torno de tachos e fraldas, Carrefour e aeróbica. No fim ela pega na 
metralhadora e acelera na direcção do sol poente. 
 
Farto de filmes, os olhos pediam descanso. Ora, não há como a pintura para as imagens paradas, 
sobretudo se o tema for a ruralidade e mais ainda se o lugar de inspiração for Trás-os-Montes. É 
isso que transparece no trabalho de Graça Morais, a julgar pelas obras expostas em “Memória 
na Terra, Retrato de Mulher”, no Palácio Ceausescu, vulgo Sede da Caixa. A sua pintura padece 
do mesmo problema de muita literatura, poesia, cinema e antropologia em Portugal: a síndrome 
de Trás-os-Montes. Os sintomas são fáceis de reconhecer nas palavras (e imagens): raízes, terra, 
telúrico, tempo parado, sagrado, mulher, sangue, a terra-mulher, a mulher-terra, o sangue-da-
mulher-terra, a mulher-sagrada-com-sangue-e-terra, a mulher-parada-com-tempo-para-o-
sangue. 
 
Nada melhor do que um extracto do texto de Fernando Pernes, no catálogo, para reforçar o que 
eu quero dizer: “[...] o realismo existencial de Graça Morais aparece-nos na visão de um mundo 
de pobreza sofredora, reconduzido junto a espiritual nobreza redentora de imemoriais 
imaginários icónicos que não traem, porém, o desejado verismo retratístico, para antes o enfa-
tizarem em profunda, contida, pungência”. Alunos meus já chumbaram – pungentemente – por 
muito menos do que isto. 
 
A cultura cansa. Não importa se é cultura “a sério”, como a pintura, ou cultura “pimba-chic”, 
como a moda. Cansa. Assim como a busca das mulheres: modelos, noivas, divorciadas, donas 
de casa, mulheres de acção e camponesas pungentes quem – são estas senhoras? Onde estão as 
mulheres reais? Estereótipo por estereótipo, já só me faltava mesmo um. Isso mesmo, a mulher 
que está nas cabeças dos piores machos e dos autores da Bíblia. Por isso fui ao Olímpia ver “As 
Mulheres de Mandingo”, com aquela rapariga cujo marido já entrou nas galerias de arte: a 
Cicciolina. Oferta cultural, a pornografia? Nem mais: o debate sobre este nobre comércio de 
PME é dos mais acirrados nos dias de hoje. Alguns sectores feministas propõem mesmo a sua 
proibição. Mas o que eu vi no Olímpia destruiu todas as expectativas. 
 
Só mesmo em Portugal é que um cinema de porno hetero atrai homens para se engatarem uns 
aos outros. O que se passa no ecrã é mais ou menos irrelevante: mulheres que não querem ser 
super-modelos, pois têm maminhas um pouco grandes de mais e borbulhas nas nádegas, usam 
como objectos homens com pilinhas compridas, de preferência pretos. Eles não abrem a boca. 
Elas abrem e muito, entre outras coisas, para discutirem entre si o seu desejo, a sua autonomia, a 
sua vontade de prazer e os homens-objecto com quem vão brincar. Até parece feminismo. Mas 
uma coisa é certa: ali não há moda, porque toda a gente se veste mal e despe depressa; ninguém 
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é noiva, embora o excesso de rendas o pareça indicar; o único estado civil é o da casada que trai 
o marido, muitas vezes em cenas lésbicas (o maior enigma das fantasias heterossexuais); e as 
actrizes são de certeza camponesas vindas para a cidade mas têm mais de profana-putana-terra-
a-terra do que sagrada-deusa-telúrica. Só uma coisa é certa: são profissionais. 
 
Boas intenções e trela curta. 
(“A Capital”, 06.97) 
 
Não é preciso ir à procura de truques retóricos na proposta de legislação sobre Procriação 
Medicamente Assistida (PMA) para saber do que se trata do ponto de vista das opções de fundo 
em termos civilizacionais. Logo na primeira linha da “Exposição de Motivos” (o preâmbulo à 
proposta) se diz que “a esterilidade dos CASAIS desejosos de ter filhos” (ênfase meu) é o que 
motiva socialmente esta proposta. Tudo bem. Só que, na mesma “Exposição” resumem-se os 
princípios a defender na proposta legislativa, saltando à vista os dois principais: a) “apenas 
quando existam alterações comprovadas dos mecanismos fisiológicos da reprodução” (ver Art° 
2°); b) “só devem poder beneficiar das técnicas de PMA casais heterossexuais, com estabilidade 
de relação” (ver Art° 4°). 
 
Para lá da questão detectivesca de como saber se o homem e a mulher de um casal são de facto 
“heterossexuais” – para mais em Portugal -, o que choca é o facto de estes princípios 
precederem em grau de importância os das proibições da compra e venda de material genético, 
por exemplo. Mais: o Art° 2° diz que é “lícito o recurso a técnicas de PMA com o fim de 
proceder à prevenção e ao tratamento de anomalias de origem genética conhecida”. Tudo bem. 
E justo. Mas isto significa que são maiores as probabilidades de usar PMA por parte destas 
pessoas do que por parte de uma mulher saudável, seja ela solteira ou estando ela numa relação 
afectiva com outra mulher. 
 
Em pânico com a evolução tecnológica e com as alterações na família e na intimidade (e as 
novas regras morais respeitantes, que não a anarquia que os trogloditas pensam); depois do 
chumbo da lei do aborto por um voto da bancada do próprio partido proponente, invocando a 
consciência naquilo que é claramente uma questão política e de justiça; e perante as 
potencialidades democráticas e construtivas da legislação sobre uniões de facto – o governo 
preocupa-se agora sobretudo com isto: como manter a rédea curta nas mulheres que insistem em 
serem mães solteiras e nas que amam outras mulheres e desejariam exercer a maternidade. 
 
Para garantir tal, dão-se cambalhotas lógicas: como na admissibilidade de um embrião não 
usado pelo casal “legítimo” ser usado por outro. Porquê? Porque a lei proibirá a destruição de 
fetos, visto ter como substrato a mentalidade anti-aborto. Procurar-se-á, então, 
desesperadamente, um casal, recusando-se a hipótese de recorrer à PMA por parte de quem o 
deseja. Claro que isto é sempre feito com o argumento hipócrita do interesse das crianças: o 
governo permite-se partir do princípio hipotético de que uma criança seria infeliz com duas 
mães; mas pouco lhe importa se o casal de homem e mulher é na realidade uma associação de 
homossexuais – o que aliás seria uma bela partida a pregar ao Estado Novo-Católico em que 
vivemos sob aprotecção beneplácita, bem-intencionada e pia de Maria de Belém e Guterres. 
 
Para tal, tão-pouco hesita – está lá, no texto da proposta – em tecer os estafados considerandos 
sobre os “valores da comunidade nacional”, coisa que nem os antropólogos (supostos 
especialistas na matéria) fazem a mais pequena ideia do que seja. A não ser uma coisa: sabemos 
comprovadamente que esse argumento é sempre usado pelo trogloditismo para justificar a paz 
podre e impedir a abertura de novas chances de felicidade a um número maior de pessoas. De 
boas intenções está o inferno cheio. Sobretudo quando se mantém a trela curta. 
 
 
Uma história com moral.  
(“Linhas Cruzadas”, Revista da PT, 07.98) 
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O rapaz é apenas um desses conhecidos do dia-a-dia, da rua, do café ou do emprego, não 
importa. Tinha-me visto na TV e lido nos jornais, achava-me responsável e lúcido (o que fazem 
os media...). Pediu-me para falarmos em privado. Acedi: ele estava perturbado e, embora eu não 
me considere nem lúcido nem responsável, ainda me acho minimamamente solidário. A história 
dele é exemplar de um mal que está enraízado na nossa sociedade como uma lapa (já direi qual 
é, um pouco de paciência). 
 
Como muitos jovens portugueses, o rapaz da minha história tem problemas em encontrar 
emprego. Eis senão quando, um belo dia conhece um senhor com quem estabelece uma 
simpática relação. Cedo descobre – isto é, cedo o senhor lhe dá a entender – que o dito é uma 
pessoa influente na sociedade portuguesa. Tem ligações políticas importantes. Artísticas. 
Sobretudo financeiras. E poder. A relação é-me contada como uma história de amizade: ambos 
gostam de um certo partido de direita, ambos gostam de certos cantores e estilos de música, 
ambos são “contra o aborto” (como se não o fòssemos todos...), ambos se dizem católicos e 
caritativos. Passado pouco tempo, o senhor dá a entender que lhe pode resolver a vida, pois pelo 
seu punho e caneta são tomadas importantes decisões. O rapaz fica radiante: resolver o 
problema do emprego, sem esforço e através de uma amizade – quem poderia desejar melhor? 
 
Eis senão quando o senhor começa a convidá-lo para uns encontros, umas festas, a possibilidade 
de conhecer gente famosa da área da política-cançonetismo-religião de que ambos são fãs. O 
nosso rapaz “desconfia” dos intuitos horizontais dos convites. E fica em pânico. Segundo ele, 
não porque “tenha preconceitos”, mas porque, além de “gostar de mulheres”, fica com medo de 
não “resolver a sua vida” se recusar os convites. Pensando que todos os homossexuais são 
iguais e que eu teria uma espécie de conhecimento mágico da mente do “senhor”, pergunta-me o 
que deve fazer. Fico abismado. Fico mesmo irritado. E termino a conversa jogando no campo 
adversário com uma liçãozinha de moral: “Você faça o que a sua consciência lhe ditar. Mas o 
problema começou quando você aceitou um favor, quando você meteu uma cunha. É a partir daí 
que tudo descamba. Você agora vai ter que seguir o que os seus valores lhe ditarem”. 
 
E chegamos ao tal “mal” de que eu falava: a hipocrisia. Claro que o “senhor” é bem mais 
bisonho do que o rapaz, mas o rapaz não é nenhum anjo. Ou está a deixar de o ser. Ambos 
partilham os famosos “valores” do conservadorismo à direita, mas quando o auto-interesse 
ultrapassou os alicerces dos valores, quem lhe teve de lembrar a importância destes foi o 
esquerdista pervertido. 
 
A moral constrói-se nestes pequenos dilemas, não nos grandes enunciados de um discurso 
político, de uma canção sentimental ou de um sermão de igreja. No fim, espero que o rapaz se 
safe. Mas sobretudo que aprenda qualquer coisinha. 
 
 
Referendar o referendo 
(“Jornal da Associação de Estudantes do ISCTE”, 1998) 
 
A classe política portuguesa conseguiu recentemente um feito extraordinário e infame: 
desprestigiar, de uma penada, a democracia representativa e a democracia referendária. Fê-lo 
quando do referendo sobre a despenalização do aborto. Como conseguiram matar dois coelhos 
de uma cajadada – ou, melhor, à nascença? 
 
A coisa deu-se em três tempos. Primeiro tempo: o parlamento não quis responsabilizar-se e 
remeteu a questão para referendo. Disse que era um problema de “consciência” – como se todos 
os problemas políticos não o fossem e como se o debate sobre a vida e os direitos das mulheres 
não fossem uma questão política. Segundo tempo: o referendo foi tão mal feito, com perguntas 
tão mal fornuladas, que a campanha pôde seguir os caminhos que os demagogos de um lado e 
outro acharam por bem trilhar. O resultado foi a abstenção que conhecemos. Terceiro tempo: a 
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maioria parlamentar decide – perante um extraordinário consenso que ainda hoje espanta não ter 
sido questionado – aceitar o “não” expresso por uma ínfima minoria. Agora reparem: o 
parlamento não quis decidir e depois decidiu com base num referendo abortado; o referendo, 
por sua vez, ficou desprestigiado logo na sua estreia. Talvez não seja por acaso que tenha sido a 
partir de então que começaram a acumular-se os sinais da “crise do regime”, do Estado e do seu 
“apodrecimento”. 
 
Pensavam algumas pessoas que ainda julgam que o bom senso impera apesar de tudo, que se 
teria muito cuidado na convocação de outro referendo. Qual quê. Dias depois já sabíamos que 
teríamos de nos confrontar com a extraordinária questão da regionalização. Uma vez mais 
estamos perante um absurdo. O absurdo é este: este referendo não é sobre a regionalização. A 
questão a que (acho eu) temos que responder não é se a regionalização é boa ou má. Porquê? 
Porque não é isso que nos estão a perguntar. 
 
Repare-se nos argumentos do “sim” e do “não”. Uns falam sobre a representatividade 
democrática dos cargos de administração pública, da desburocratização, da racionalidade das 
decisões e seu nível de aplicação, do exemplo europeu, de mais desenvolvimento. Outros falam 
de compadrio, mais burocracia, maior estrangulamento dos municípios, dos exemplos europeus 
de crescente desagregação regional, de que o desenvolvimento se pode fazer a partir do Estado 
central e das CCRs. Etc. 
 
Ninguém nos está a perguntar a pergunta que caberia ser colocada: “Concorda com o princípio 
da regionalização administrativa do país?” Não. Uma vez mais, algo que está na constituição vai 
a referendo. É o poder legislativo a demitir-se das suas responsabilidades. Mas o que ele passa 
para a democracia referendária é a especificação de um mapa regional já feito, justamente o 
processo que, das duas uma: ou mais precisaria de referendos locais para se chegar a um mapa 
consensual; ou mais precisaria de ser genérico e decidido a partir de cima de modo a não 
alimentar os regionalismos paroquiais – por exemplo o mapa das actuais CCRs. Teria sido bem 
mais simples manter as CCRs e as subdivisões em NUTs, evitando assim a “etnicização” a que 
este processo vai conduzir, e abolir os distritos e a figura dos governadores civis. 
 
O que está a ser feito é uma espécie de sondagem prévia às próximas eleições legislativas. Basta 
ver o alinhamento partidário pelo sim e pelo não, as contradições entre o que se pensava ontem 
e hoje e a tibieza com que o próprio proponente... propõe. Como é que os cidadãos, perante isto, 
podem sentir que estão a participar no que são supostos estarem a participar? 
 
Por isso este referendo irrita. Somos chamados a participar na segunda volta do que já antes foi 
a demonstração da mais completa imaturidade e irresponsabilidade na gestão de um bem 
precioso e raro que é a democracia. Eu que sempre votei, pondero agora não votar, votar branco 
ou nulo, ou votar “não” só para emperrar o processo. Quando se chega a (in)decisões de voto 
deste tipo – “negativas” – é porque já se esvaziou a clareza de posições e a própria noção do que 
está em causa. É triste não poder votar com a consciência tranquila de estar a escolher entre um 
argumento e outro em torno de algo de concreto.É triste mas não sou eu, não somos nós, quem 
tem culpa. 
 
O resultado vai ser a grande confusão. A partir do propósito paternalista de dar voz às regiões e 
equilibrar interesses divergentes e “assimetrias”, a confusão resultante das respostas e das não-
respostas às duas cretiníssimas perguntas do referendo vai ser marcada pelo surgimento de 
projectos de identidade que até aqui eram só (e saudavelmente) identificações em processo. 
Antropólogos deste país, vem aí muito que fazer! Ôba, ôba, valha-nos isso.... 
 
 
Coisas de Rapazes 
(“O Independente”, 26.03.99) 
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Há anos que cultivo com prazer masoquista os meus ódios de estimação. Coisas de somenos: 
carros estacionados em cima dos passeios, ter que escrever “Exmo Sr. Prof. Dr.” em cartas, ou 
ler notícias de futebol nas primeiras páginas dos jornais. Ultimamente fui assaltado por mais 
uma alergia: as sociedades secretas. Chamemos os bois (os bois?) pelos nomes: a Maçonaria e a 
Opus Dei. Mais discreta a última, certamente graças a uma ética de sacristia, mais trapalhona a 
primeira, ou não fosse originalmente de “esquerda”. 
 
A irritação começa por ser uma coisa de pele. Imagino rituaizinhos secretos, encontros pela 
calada da noite, retiros, alguma piroseira esotérica e, sobretudo, vestimentas de guarda-roupa de 
série B. Se dos escuteiros se diz serem “meninos vestidos de parvos conduzidos por um parvo 
vestido de menino”, imagine-se a aplicação deste princípio às sociedades secretas. Mas 
reconheço (a custo) que “gostos não se discutem”, e a embirração tem mais matizes. É que as 
sociedades secretas são da mesma ordem que os clubes de rapazes. São uma coisa “de rapazes”, 
apesar das mulheres simbólicas que vão admitindo no seu seio. E as coisas de rapazes são 
tremendas: por um lado são quase sempre tolas, infantis, fascinadas com o ritual, a ordem, a 
hierarquia. Por outro, são quase sempre perigosas. Dum lado o Clube do Bolinha, do outro o Ku 
Klux Klan. 
 
Uma análise mais cuidada das sociedades secretas, todavia, revela que não se está perante uns 
rapazes quaisquer. Trata-se de um certo tipo de rapazes: bem na vida e ligados às leis, aos 
dinheiros e aos mandares. O triângulo dourado do poder – direito, economia, política – parece 
dominar as filiais portuguesas do Clube do Bolinha. De repente, a irritação de pele dá lugar a 
preocupação. O ódio de estimação dá lugar a coisas mais sérias. É claro que o secretismo não é 
mau em si mesmo. Durante dezenas de anos, o Partido Comunista funcionou na clandestinidade 
porque se vivia numa ditadura; o partidão não andava a brincar às sociedades secretas. Acontece 
que agora vivemos em democracia e Estado de direito. Temos as instituições e as liberdades que 
permitem a expressão de opiniões, a denúncia de injustiças e a defesa de causas nobres. Para 
impedir a coincineração em Souselas não foi preciso criar uma sociedade secreta. Foi preciso 
sair à rua. A pergunta que se coloca é, pois, singela: para que servem, hoje, as sociedades 
secretas? 
 
Considerando a sua natureza e a sua composição, elas só podem servir para uma coisa: para 
perpetuar aquilo que a democracia e o Estado de direito dizem já não ser necessário. 
Simplifiquemos: numa sociedade totalitária (ou numa democracia débil e falseada) os grupos e 
as pessoas não conseguem defender os seus interesses por métodos transparentes. Recorrem, 
então, a velhas instituições como o parentesco, a amizade, o compadrio. Estas podem ser 
relativamente simpáticas e informais ou tornar-se tenebrosas: as mafias e as tríades mais não são 
do que extensões de redes de parentesco e clientelismo. Fora do controlo do Estado e dos 
cidadãos, escudadas pela intimidade das conversas de família à volta da lareira ou das charlas de 
clube à volta do brandy, as mafias (inocentes à maneira do Bolinha ou cruéis à maneira 
siciliana) obtêm o que querem e mais depressa, com menos custos e sem salamaleques à 
legalidade. Desconfio sempre que as sociedades secretas, em democracia, servem para isso 
mesmo. Permitem manter as redes informais. Permitem que os negócios avancem mais 
depressa. Permitem que a influência seja mais eficaz. Ao mesmo tempo que a fantasia 
democrática e do Estado de direito vai funcionando “lá fora”, muitas vezes protagonizada pelos 
mesmos que pertencem à sociedade secreta. Só nos resta uma esperança: como os rapazes são 
muito dados às zangas e às questões de honra; como os interesses do direito, do dinheiro e da 
política nem sempre coincidem; e como todo o rapaz que se preze quer mandar nos outros, o 
resultado é que às vezes a bagunça no clube é tal que se ouve cá fora. Falta-nos, porém, uma 
mãe com autoridade suficiente para os pôr na ordem e depois acalmá-los com limonada e bis-
coitos. Antes que dêem cabo da vizinhança. 
 
 
A guerra dos votos 
(“Diário de Notícias”, 09.06.99) 
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Não é dificil compreender porque se abstêm os eleitores nas europeias. A União Europeia ainda 
é vista como uma espécie de agência de financiamento e o Parlamento Europeu é – e com razão 
– visto como uma estrutura sem verdadeiro poder legislador. No entanto, para lá destas 
evidências, parece estar a instalar-se entre nós um discurso perigoso: o da inutilidade dos actos 
eleitorais e da própria política. 
 
Este discurso é reforçado pela prática: o instituto do referendo foi morto à nascença, por irres-
ponsabilidade do Governo e do Parlamento. Foi mais uma machadada na democracia represen-
tativa. Também o comportamento dos políticos instituídos – rendidos a formas de chicana que 
aproximam a política do futebol e a uma publicidade vazia de conteúdo – estimula aquilo de que 
eles tanto se queixam: o alheamento. Ou seja: hoje em dia, quem, como eu, se situa à esquerda, 
vê um conjunto de conquistas dos movimentos sociais progressistas serem postas em causa, da 
segurança social à estabilidade do emprego, dos direitos laborais à laicidade do Estado. Nunca 
pensámos, porém, que a própria democracia representativa – resultado desses movimentos e não 
mera imposição “burguesa” –fosse posta em causa. Votar é hoje uma das poucas formas que 
restam de exercício de um contra- poder. Pelo que se pode, pelo menos, desconfiar: que 
interesses estão por detrás da afirmação constante de que os cidadãos se afastaram da política 
(como se a culpa fosse deles)? 
 
As eleições europeias ocorrem num momento crucial do futuro da Europa. A guerra na 
Jugoslávia é, de facto, o começo de uma nova era, marcada pela transformação total das regras 
do direito internacional. A hegemonia norte-americana instala-se no cenário vazio e confuso do 
mundo pós-Muro de Berlim, enquanto o capital financeiro circula livremente, incontrolável por 
qualquer mecanismo aos níveis nacional ou internacional. Os resultados disto far-se-ão sentir ao 
nível local: da instabilidade do emprego que de repente afecta uma família, à bomba que nos 
pode cair em cima quando menos esperamos (e sem que saibamos porquê). Por isso, o nível 
regional – no nosso caso, o europeu – ganha uma relevância inesperada. É nele que se podem 
fazer grandes opções civilizacionais, em torno da paz, do desarmamento, do desenvolvimento 
sustentado, do pleno emprego, das obrigações sociais dos Estados, dos valores da 
multiculturalidade e da diferença. Mas isto não se conseguirá enquanto os principais candidatos 
ao Parlamento Europeu disserem o contrário do que os seus partidos pensam (os casos de Mário 
Soares e Pacheco Pereira) ou estiverem com um pé dentro e outro fora da construção europeia 
(os casos de Ilda Figueiredo e Paulo Portas). 
 
Estas eleições ocorrem numa conjuntura com três importantes características. A guerra, o auge 
da globalização neoliberal e o perigo da “instalação” do PS no Poder, através de uma política 
fulanizada, paternalista e vazia de conteúdo simbolizada no regresso de Mário Soares. Quem se 
posiciona à esquerda começa a fartar-se da atitude do PS como gestor local da globalização e 
não vê nenhum valor acrescentado numa eventual presidência do PE exercida por um Mário 
Soares federalista e paridário de um exército europeu; e começa a não se rever no nacionalismo 
isolacionista e antieuropeu do PC, agravado pela ambiguidade em relação ao regime de 
Milosevic. E, por fim, já não se contenta com o radicalismo auto-satisfeito de uma extrema-
esquerda que relega a intervenção para utópicos amanhãs que cantam. Precisamos de começar a 
fazer a diferença. E isso poderá começar por novo voto, simultaneamente europeísta de es-
querda e refundador do espectro político-partidário nacional. 
 
 
Timor, Portugal e a esquerda. 
(Público, 13.09.99) 
 
Escrevo estas linhas durante os dias de solidariedade e horror do início de Setembro de 1999. 
No dia em que for publicado não sei o que terá sido de Timor. Ou o que terá sido de nós. 
Vestido de branco, colado à TSF (em Portugal uma estação de rádio faz as vezes de um 
movimento social), tento organizar a cabeça. Dar razão à emoção. Se a esquerda quer pensar o 
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mundo e agir sobre ele, creio haver alguns pontos importantes para pensar Timor. E logo agir 
melhor a favor dele. E de nós. 
 
1.Timor foi uma colónia portuguesa. O que se passa em Timor relaciona-se, em última 
instância, com isso. Salman Rushdie dizia que o problema dos ingleses é que a História deles 
aconteceu no ultramar, por isso não sabem o que ela significa. O mesmo se pode dizer de nós. 
Fomos feitos na expansão e na colonização. As asneiras que fizemos com os outros foram 
asneiras que fizemos connosco. Nunca mais se fica o mesmo depois de se traficar escravos. 
Nunca mais se fica o mesmo depois de abandonar um povo. 
 
2.O que nos leva ao facto de Timor ter sido mal descolonizado. É uma trágica ironia que a nossa 
libertação da ditadura nos tenha feito criar as condições para o horror timorense. Mas 
poderemos desculpar-nos com isso indefinidamente? Não terá que chegar o momento de avaliar 
responsabilidades, de fazer uma confrontação nua e crua com a História? 
 
3.Claro que o mundo não é a preto e branco. Em Timor não havia um só movimento de 
libertação. E as traições, vinganças, matanças e sectarismo intratimorenses, nos anos 70, 
também não podem ser esquecidos. É bem mais fácil criar mitos unificadores e românticos do 
que analisar os factos. Infelizmente não nascem Nelson Mandelas todos os dias – embora, 
felizmente, seja sempre possível que alguém saiba transformar-se num. 
 
4.Mas o facto mais decisivo foi a invasão de Timor pela Indonésia. Esta é outra ironia trágica: 
um país nascido dos movimentos de libertação, do terceiro-mundismo, e onde se realizou a 
conferência de Bandung que tanto encostou à parede o colonialismo português, torna-se de 
repente num carrasco de outro povo. O que isto nos ensina é que nas sociedades pós-coloniais se 
constituíram estruturas de desigualdade e poder tão ou mais cruéis que as coloniais. 
 
5.Portugal – potência administrante – é a favor da independência de Timor. Esta é a outra ironia 
pós-colonial. No momento actual todos nos congratulamos por este facto. E temos orgulho nele. 
Mas isso não nos pode fazer esquecer que nem sempre isso foi evidente, que os esforços dos 
governos portugueses nem sempre foram os maiores ou os melhores. Os louros vão para a 
resistência timorense, dentro e fora, e para alguma comunicação social. Só muitíssimo 
recentemente se pôde começar a respeitar os esforços de algumas autoridades portuguesas. 
 
6.Timor tornou-se, ao longo dos anos, numa causa nacional em Portugal. Há vários significados 
sobrepostos nesta causa e no movimento que ela gerou. Desde logo, sobretudo há uns anos 
atrás, um desagradável subtexto nacionalista, neocolonial e narcísico, sintetizável no fascínio 
com o facto de os timorenses “Rezarem em português”. “Rezarem” e “em português”. Por outro 
lado, há também como que uma catarse daquilo que sentimos terem sido as nossas asneiras 
descolonizadoras e o próprio carácter negligente do colonialismo. Por fim, a causa timorense 
veio trazer alguma esperança para o nascimento de uma consciência cívica em Portugal. Longe 
ainda, porém, de ser internacionalista, com uma visão global. É triste que seja mais fácil torcer 
pela aldeia gaulesa (lusitana) no Pacífico do que pelo imenso campo de batalha de Angola. 
 
7.Com o governo socialista e as mudanças na Indonésia, fez-se o acordo entre os dois países. 
Foi um mau acordo – e isso foi dito na devida altura. O acordo reconhecia implicitamente a 
soberania indonésia sobre Timor-Leste e entregava ao regime militarizado a garantia da 
segurança. Infelizmente a crítica era válida. Mas concedamos – por enquanto – que possa ter 
sido o acordo possível e que as intenções possam ter sido boas. Não deixemos, porém, de 
colocar a hipótese de ter havido precipitação e cálculo de benefícios políticos internos. A 
“unanimidade” nacional não nos pode tornar amorfos e acríticos. 
 
8.Uma coisa é certa: uma vez realizado o referendo (com a participação e os resultados que 
teve), entrámos numa realidade completamente nova e que permite, até certo ponto, a suspensão 
(temporária) do debate crítico sobre o “caso Timor” em Portugal. Graças ao referendo, Timor 



 183 

não pode ser visto da mesma forma que os outros casos de “solidariedade internacionalista” da 
velha esquerda. Não se trata de uma revolução com que se simpatiza – mas que redunda em 
ditadura. Não se trata de um caso de nacionalismo libertador – mas que redunda em 
nacionalismo xenófobo. Não se trata apenas (embora nunca seja “apenas”) de um caso de 
direitos humanos. Trata-se da defesa da democracia, exercida com mais zelo e legitimidade 
naquele “extremo oriente” pós-colonial do que no Ocidente que a inventou. 
 
9.A vergonhosa incapacidade da comunidade internacional perante os acontecimentos 
posteriores ao referendo confirma as críticas em relação à “intervenção” ocidental no Kosovo. A 
morte da ONU e a hegemonia norte-americana nunca ficaram tão claras. Assim como a total 
virtualidade política, o espírito de mercearia sem ética nem “protestantismo”, duma coisa 
chamada União Europeia. 
 
10.Também depois do referendo as manifestações de solidariedade em Portugal ganharam 
novos contornos. O subtexto nacionalista e católico continua a manifestar-se. Mas desta vez ele 
é secundarizado por um sentimento de urgência que dignifica todos. A “unanimidade” é 
provisória: trata-se mais de dar resposta a essa urgência em intervir, em fazer alguma coisa 
perante a miserável demissão de quem pode agir de facto. E assim regressamos ao início: temos 
um país inteiro a refazer-se civicamente a si próprio, graças ao horror no último reduto do 
“Império”. 
 
Esperemos que os efeitos destas cambalhotas pós-coloniais do fim de século sejam 
despoletadores, em Portugal, de uma revisão da nossa identidade histórica e de uma 
reconstrução da nossa vida cívica como comunidade. Esperemos, sobretudo, que Timor-Leste 
possa vir a ser uma comunidade independente, democrática e socialmente justa. E que nós 
saibamos ajudar a que isso aconteça, para lá das beatitudes da lusofonia. Se não acontecer, é o 
fim de Portugal – o que não é nada, comparado com o genocídio de um povo. 
 
(Texto escrito antes da aceitação pela Indonésia de uma força internacional de paz em Timor). 
 
 
O Fim do Colonialismo Português 
(Inédito) 
 
Quase meio século depois das outras potências coloniais, o colonialismo português vai chegar 
ao fim no ano 2000, com a devolução de Macau e a Independência de Timor-Leste. Com a 
primeira, pensávamos estar a fechar o ciclo com chave de ouro – de forma pacífica e cordata. 
Com a última, fechamos a nossa história colonial com sangue. 
 
A experiência colonial portuguesa – ao longo dos períodos da expansão comercial pelas costas 
de África e do Índico, do Brasil do açúcar e do ouro, ou da colonização de África – não acaba 
em 1975. Há que introduzir um quarto período: justamente o de Macau e, sobretudo, Timor. 
Embora a este período pertençam também os acontecimentos nas ex-colónias africanas 
subsequentes à descolonização e às independências. Poderíamos apelidar este período de pós-
colonial. 
 
Portugal foi “original” na sua experiência histórica no resto do mundo. Em primeiro lugar, o seu 
colonialismo foi sui generis, porque colonialismo de um país pobre e periférico, por sua vez 
“colonizado” por potências mais fortes. Em segundo lugar, ele foi um “sobrevivente”, 
prolongando-se pelos anos sessenta e setenta. Tragicamente, esta originalidade assentava num 
regime ditatorial na metrópole colonial e numa guerra prolongada nas colónias. Finalmente, 
uma terceira originalidade: o colonialismo acaba porque acaba a ditadura (e vice-versa). As 
independências das colónias dão-se ao mesmo tempo que uma revolução acontece em Portugal. 
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O resultado deste processo é conhecido de todos. Portugal viria a terminar a sua experiência 
revolucionária e a integrar-se na União Europeia. As ex-colónias africanas (salvo raras e 
pequenas excepções) viriam a reiniciar a guerra, desta feita reféns da política dos blocos e, mais 
tarde do negócio dos armamentos e das oligarquias nacionais. 
 
Mas – e deixemos Macau de lado –, ficava Timor. Em primeiro lugar, há que assumir que 
Timor- Leste foi, de facto, abandonado, independentemente da desculpa das confusões do 
período revolucionário em Portugal. Em segundo lugar, há que reconhecer que em Timor-Leste 
se degladiaram várias facções de forma violenta e longe do espírito democrático que hoje parece 
animar a resistência. Em terceiro lugar – e esta dói mais – há que assumir a responsabilidade 
histórica do Estado português, que só muito tarde incluíu Timor Leste na sua agenda 
diplomática. 
 
Timor-Leste foi invadido pela Indonésia. Nascida de um movimento de libertação nacionalista 
típico do fim dos Impérios no pós Segunda Guerra Mundial (e inclusive centro do movimento 
terceiro-mundista) a Indonésia cedo se constituíu numa ditadura destruidora de qualquer 
fantasia sobre os amanhãs que cantam nas ex-colónias. Apoiada pelos Estados Unidos e pela 
Austrália (há que não esquecê-lo), procedeu em Timor-Leste a uma das piores chacinas do 
século xx. Do outro lado do mundo, Portugal só agiu tarde e sem o apoio político efectivo e 
eficaz da fantasiosa União Europeia. 
 
Entretanto, sectores da sociedade portuguesa introduziram Timor Leste na agenda das 
preocupações nacionais. Sectores católicos, sobretudo, mas com grande receptividade nas 
camadas jovens, desprovidas de “ideais” e “causas” na sociedade consumista do milagre dos 
subsídios europeus. Foi (e é) um movimento ambíguo: por um lado genuinamente solidário, por 
outro com laivos neo-coloniais e nacionalistas, baseados na identificação pela língua e religião. 
Isto, em si, não deve ser visto como um problema, antes como um potencial. Mas este ficou algo 
congelado, demasiado marcado por esse “nacionalismo latente”, até à explosão cívica de 
Setembro de 99, onde transbordou as suas fronteiras. Ainda bem. 
 
Isto aconteceu, creio – quero crer – por um “acréscimo de indignação”. A gota de água que faz 
transbordar o copo. E essa gota de água foi a promessa do referendo. A legitimidade 
democrática deste deu ao caso timorense uma nuance nova, quando comparado com outros 
casos pelo mundo fora. No movimento cívico de Setembro de 99, o despoletador foi este facto. 
Atrás, e por arrasto, vieram muitas outras coisas: expiação da responsabilidade histórica e 
também renovação de formas de participação numa vida política nacional moribunda. 
 
Eis-nos perante uma nova “originalidade” da nossa experiência colonial: o povo da velha 
“potência impotente” colonial quer fechar o ciclo histórico com a consagração de uma 
independência que “dê certo” e que o faça sobre bases de legitimidade reconhecida. Gosto de 
pensar que este lado positivo se sobrepõe a sentimentos anti-indonésios primários, a 
chauvinismos lusófonos ou à auto-gratificação de que os timorenses gostam muito de nós. 
 
Tudo o que está a acontecer é, antes do mais, a última oportunidade para Timor Leste. É-o 
também para a salvação da legitimidade e da face da ONU, da hiper-potência estadunidense e da 
“comunidade internacional”. Mas é-o também para nós, portugueses, como sociedade que não 
pode viver feliz sem se implicar na sua responsabilidade histórica de país feito na experiência 
colonial. E que agora terá que se mostrar capaz de ajudar a reconstruir Timor-Leste e capaz de 
prestar mais atenção, entre outros, ao drama angolano. Se a isto tudo juntarmos a crescente 
atenção à análise da experiência colonial (e da guerra colonial em particular) e a reconfiguração 
do país como multicultural na sequência das imigrações africanas, temos muito trabalho pela 
frente na reconstrução de nós próprios. 
 
 
Comemorar o futuro 
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(Público, 22.04.00) 
 
1.Há poucos dias, em Salvador, na Bahia, o relógio da contagem decrescente para o 22 de Abril 
estava parado e indicava que faltavam setecentos e tal dias. Saí no dia em que a Sagres ia 
chegar. Achei que era simbólico e a coisa mais decente a fazer. À chegada a Lisboa, o taxista 
fala das mulatas que gostaria de conhecer biblicamente se fosse ao Brasil e de como lá (“ou em 
Angola, ou Moçambique”, para ele era o mesmo) poderia enriquecer, pois aqui os “grandes 
comem tudo e não deixam comer”. Será que este país não muda?  
 
2.Qualquer comemoração é feita no presente e para o presente e as comemorações das Histórias 
nacionais facilmente deslizam para o nacionalismo. No Brasil celebram-se os 500 anos do país, 
a partir do pretexto do achamento, descobrimento ou invasão. Por isso a ocasião é propícia aos 
balanços e às disputas em torno do futuro da nação. Disso se encarregaram indígenas, negros e 
sem-terra, à revelia de Brasília. Em Portugal celebram-se, muito especificamente, os 500 anos 
do descobrimento do Brasil, no quadro de um ciclo comemorativo em que, salvo honrosas 
excepções, não vingou uma perspectiva crítica. Vinte e cinco anos depois do 25 de Abril e do 
fim do colonialismo, recaímos na obsessão identitária com a “gesta” do passado. 
 
3.Brasil e Portugal têm sem dúvida uma História comum. Não têm um presente comum. Essa 
história não se resume ao mítico dia em que Cabral aportou na hoje horripilante estância 
turística de Porto Seguro. Ela fez-se à medida que se construiu um mundo luso-brasileiro 
assente na escravatura, na subordinação da África “portuguesa”, na construção de um Brasil de 
desigualdades sociais e raciais e de um Portugal dependente dos tráficos atlânticos. Esse mundo 
viria a ruir, conduzindo ambos os países para a subalternidade. No caso português insistiu-se em 
mais do mesmo, com a tentativa de criar Brasis em África. Mas as elites de ambos os países 
construiram uma narrativa mítica – que se consubstanciaria no lusotropicalismo do período do 
Estado Novo brasileiro e do colonialismo português de Salazar-Caetano – assente na ideia de 
não-racismo e miscigenação feliz, de capacidade essencial portuguesa para a criação de paraísos 
humanistas e do Brasil como epítome desse processo. Os sensos comuns de ambos os países 
ainda se alimentam desta retórica. E as comemorações não têm servido muito para a contradizer 
ou desmistificar. É que uma coisa é reconhecer especificidades, outra subscrever 
excepcionalismos. 
 
4.No Brasil, todavia, interessantes movimentações têm surgido na sociedade civil. Do 
movimento dos sem-terra à emergência de um movimento negro, passando pelo renascimento 
indígena, os grupos subalternizados têm vindo a construir identidades que são alavancas da 
contestação social e política. Para eles, a mitologia que é ensinada às crianças brasileiras e 
portuguesas não faz sentido. É certo – e compreensível – que às vezes caem em novos 
essencialismos ou em novas interpretações abusivas da História. Mas o que interessa é que a 
razão está do seu lado, pois eles são os que no presente mais sentem necessidade de mudar as 
condições para a construção do futuro. O Brasil não precisa de Portugal para isso. E Portugal 
deveria parar de mitificar o Brasil se quiser construir-se como país que acarinha a diferença e 
combate a desigualdade. 
 
5.Em Portugal assistimos a uma reconfiguração pós-colonial da identidade. Ela tem sido lenta e 
ambígua, em parte porque a política comemorativista tem cerceado o seu potencial crítico. Em 
vez de abraçarmos um hibridismo e um multiculturalismo propositivos, refugiamo-nos na 
reciclagem de velhas ideias e confortamo-nos com o mito de que criámos, no passado, esse 
mesmo hibridismo e multiculturalismo. Esta atitude de avestruz permite elidir de vez os 
alicerces de toda a “gesta”: a invasão do Brasil indígena, o papel pioneiro no tráfico de escravos 
e a reincidência do colonialismo em África no século XX, incluindo, entre outras preciosidades, 
anos de guerra colonial. Um certo espírito bem-pensante tenta passar o verniz da conciliação 
sobre tudo isto: CPLPs, Lusofonias, Comemorações têm por efeito dar sustentação discursiva às 
alianças de elites locais em busca de um lugar de algum protagonismo na cena global em 
acelerada reconfiguração. 
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6.Só haverá comemorações interessantes quando percebermos que elas são uma oportunidade 
para avaliar a História e os discursos sobre ela. E, sobretudo, para imaginar o futuro. É que há 
uma realidade rica produzida sem querer pelas contradições da “nossa gesta”: aquilo a que Paul 
Gilroy chamou o Atlântico Negro, um “espaço” de fluxos de pessoas, discursos, produtos 
culturais e sentimentos, que emerge entre os afro-brasileiros ou os imigrantes africanos em 
Portugal, os homens e mulheres que inventaram os movimentos de libertação ou os que agora 
poderiam revoltar-se contra ditaduras como a Angolana caso lhes fosse dado mais apoio do que 
a retórica lusocêntrica da lusofonia. 
 
7.No Brasil, vastos sectores da sociedade já começaram a perceber isto. Por isso, para eles, ou 
os 500 anos não têm a mais pequena importância, ou são uma oportunidade para contestar as 
bases coloniais das desigualdades na sua sociedade. Então e em Portugal? Em Portugal, nada. 
Mandam-se regatas com caravelas. 
 
 
Sobre adopções homossexuais 
(“Público”, 10.06.00) 
 
O artigo de São José Almeida da edição de 6 de Junho do Público e os depoimentos de João 
Seabra Dinis e Isabel Leal revelam bem a confusão instalada na discussão das “adopções 
homossexuais”. É certo que o tema se presta – para todos nós – à polémica: afinal de contas 
junta duas grandes preocupações da nossa sociedade e cultura: a primazia que atribuímos às 
crianças e seus direitos; e a ambiguidade com que lidamos com as sexualidades alternativas. 
Começaria justamente por aqui: é que os dois temas situam-se em planos distintos. 
 
A primazia que atribuimos às crianças e seus direitos é não só nobre, como necessária. 
Vincamo-la tanto mais quanto reconhecemos que os direitos das crianças não estão garantidos 
na prática. E que qualquer coisa corre menos bem no domínio da adopção. Já a ambiguidade 
com que lidamos com a homossexualidade é, a meu ver, preocupante. Um discurso vagamente 
tolerante sobre as opções (e, segundo alguns, os “destinos”) sexuais de cada um, acaba sempre 
com ressalvas: ora o casal do mesmo sexo não pode ser equiparado a um de sexos diferentes por 
pôr em causa a “instituição familiar”; ora as crianças não devem ser adoptadas por casais do 
mesmo sexo porque vão perder a referência bipolar da figura materna e paterna. Qualquer 
pessoa minimamente treinada em retórica sabe que a ressalva destrói a parte tolerante da 
afirmação, permitindo ainda a desculpabilização disso. 
 
O outro problema que surge nestes debates é o recurso a especialistas. Este recurso peca 
normalmente por dogmatismo ou por defeito. Por dogmatismo, quando a autoridade científica é 
chamada a declarar “a verdade” (por natureza impossível em disciplinas em que várias teorias se 
confrontam). Por defeito, quando se escolhem especialistas de certas áreas em detrimento de 
outras. No primeiro caso, está a esquecer-se aquilo que até os profissionais das ciências duras 
reconhecem: a natureza socialmente construída do conhecimento científico (mutável, com 
influências ideológicas e políticas, e feita em instituições). No segundo caso, está a esquecer-se 
que os fenómenos sociais só podem ser abordados de forma pluridisciplinar. 
 
Neste caso, não é só a psique das crianças que está em causa. É também a diversidade de formas 
de relações e instituições sociais que podem existir numa sociedade e que são, pela sua natureza 
contingente e histórica, sempre mutáveis. E que, quanto mais diversas, mais plurais vão tornar 
as ditas psiques. Para mais, quando há vários interesses em disputa numa sociedade (e há 
sempre, e em todas), os assuntos passam a ser políticos, isto é, dependentes das vontades de 
mudar, conservar ou retroceder. Isso é a política, não os amendoins dos agendamentos 
parlamentares. 
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Na questão “adopções homossexuais” (infelicíssima expressão) há que dividir os campos: por 
um lado a adopção, por outro os homossexuais. Por um lado a questão inalienável de que os 
direitos das crianças são soberanos. Por outro a questão da igualdade perante a lei, na letra e na 
prática. Na primeira questão há que olhar atentamente para o panorama da adopção em 
Portugal: quantas crianças por adoptar? Vindas de onde? Com que características? Funcionam 
os serviços de adopção bem? Que políticas (e com que pressupostos ideológicos) accionam as 
selecções de futuros pais e mães? Na segunda questão há que olhar atentamente para as 
consciências e para a coerência dos argumentos que se colocam: devem ou não os homossexuais 
não ser discriminados perante a lei? E aceitam-se excepções nessa regra (que nem sequer está 
estabelecida em Portugal)? Aceitando-se excepções não se está a desencobrir uma inclinação 
preconceituosa sobre todas as pessoas concretas que cabem na categoria “homossexual”? 
 
Tudo o que se tem vindo a propor – largos segmentos do movimento gay, o Bloco de Esquerda 
e alguns opinion-makers – situa-se nos dois planos acima enunciados, e não num pântano 
semântico sobre uma suposta proposta de “adopções homossexuais”. Elucidadas as visões do 
mundo e as vontades políticas nos dois planos, a prática e a aplicação é (deveria ser) toda uma 
outra coisa: a escolha dos pais por critérios de capacidade financeira mínima, motivação 
positiva para o exercício da maternidade, da paternidade ou da tutela de crianças, e a capacidade 
para dar essas “coisas” básicas e tão fora de moda que são o amor e o carinho. Algo que só se 
pode dar com liberdade e receber como direito quando se sente que se é cidadão completo – 
coisa que nem as crianças por adoptar, nem os eventuais (e muito possivelmente poucos) gays 
candidatos à adopção são no actual momento. Não por defeito da sua “natureza” (no caso dos 
gays) ou por “azares do destino” (no caso das crianças por adoptar). 
 
Digo sempre a mesma coisa, bem sei, mas não consigo esquecer: quando a Commonwealth of 
Massachussets quis revogar as adopções por casais gay, vi centenas de crianças numa 
manifestação de rua gritando “Não nos tirem os nossos pais!”. A partir daí comecei a pensar. 
Um exercício difícil no nosso país. 
 
 
Inquérito sobre o 11 de Setembro no “Público” (17.09.01) 
 
1.O que mudou no mundo? 
2.Como devem e podem os Estados Unidos e os seus aliados responder a esta situação? 
 
“A oportunidade trágica para criar uma nova segurança colectiva” 
 
1 – Passados poucos dias desde o atentado, o que assusta é que pouco parece ter mudado. Se o 
mundo anterior à queda do Muro de Berlim era assustador e injusto, não o tem sido menos 
desde então. Não foram dados passos significativos no desenvolvimento dos países mais pobres; 
não foram dados passos significativos no desenvolvimento na resolução do conflito israelo-
palestiniano; não foram dados passos significativos no apoio ao desenvolvimento de um Islão 
moderno e humanista. E, perante a barbaridade do dia 11 de Setembro, assistimos a duas 
reacções igualmente fundadas num pensamento débil e igualmente insustentáveis no plano ético 
e político: a dos que alinham, sem pensar duas vezes, na recém-declarada “America’s new war’ 
(que não pretende ser mera metáfora...); e a dos que dizem (ou pensam, sem dizerem) que a 
América teve o que merecia. A guerra não resolverá nada, sobretudo quando o inimigo não é 
identificável de forma clara e porque haverá sempre um novo candidato ao exercício do 
terrorismo; e a simpatia com o presente atentado é suicidá ria porque o fanatismo terrorista não 
considera ninguém seu amigo e não poupará ninguém quando atacar de novo. 
 
2- Os culpados devem ser presos e julgados, assim como podem e devem ser impostas sanções 
aos países que albergam e promovem grupos terroristas. Mas, sobretudo, esta é a oportunidade 
(a oportunidade trágica...) para criar uma nova segurança colectiva, cujo fundamento óbvio 
deverá ser a justiça global nos planos económico, político e cultural. A perseguição e 
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julgamento dos terroristas contribuirá para uma nova ordem mundial se, ao mesmo tempo, 
forem dados passos decisivos para a resolução das causas remotas deste caos: desde logo, a 
resolução do problema palestiniano. Tudo o resto – “America’s new war” – poderá satisfazer 
apenas um compreensível desejo de vingança. Poderá, quando muito, apaziguar os nossos 
medos por alguns meses. Mas não só não resolverá nada, como não parará o terror a que 
milhões de pessoas no mundo não-ocidental têm sido sujeitas. Se sempre foi verdade que a 
escalada de violência só gera mais violência, imagine-se o que nos espera quando uma das 
partes é o terrorismo que desvia aviões com armas brancas. O que não devemos nem podemos 
deixar acontecer é que o 11 de Setembro seja a desculpa ideal para o Governo dos EUA garantir 
militarmente o que tem vindo a (des)fazer na política e na economia globais.  
 
 
Tempos Difíceis  
(“Público”, 04.10.01) 
 
Primeiro foram os atentados terroristas de 11 de Setembro. Depois, o debate sobre a nova 
“ordem” internacional emergente. Mas na periferia do Império há um terceiro acontecimento: o 
ajuste de contas com a esquerda que, após a libertação do “socialismo (sur)real” com a queda do 
muro de Berlim, tem vindo a opor-se à globalização capitalista e às políticas neo-liberais dos 
Estados. Muitos articulistas portugueses dedicam-se a “demonstrar” que toda e qualquer 
tentativa de pensar o mundo é uma forma encoberta de justificação do atentado. 
 
Este tipo de “argumento” é demagógico e preconceituoso porque mete no mesmo saco os débeis 
mentais que se regozijam com o atentado, e quem tenta pensar para melhor agir. A primeira 
estratégia retórica destes articulistas é atribuir sempre uma intenção oculta aos adversários: 
alguém que ponha em causa a retaliação estará sempre do lado dos terroristas. A segunda é a 
atribuição de fraqueza moral aos críticos da hegemonia americana: no fundo, desejam a 
passividade e não têm a coragem de assumir os custos de uma intervenção militar. A terceira é a 
utilização abusiva de termos polémicos e ideológicos como “civilização”, um termo há muito 
usado pelos conquistadores para branquearem os processos de barbárie que os conduziram ao 
poder. Estes comentadores demonstram uma contradição curiosa: é que, em nome da 
“democracia” e da “civilização”, só pensam no ataque armado, sem qualquer problema em 
admitir a espiral de violência que isso possa gerar; e não pensam politicamente sobre como 
(re)construir um mundo árabe e/ou islâmico que subscreva valores universais de democracia e 
direitos humanos. 
 
No meio do delírio mais papista do que o papa, Pacheco Pereira resolveu atacar directamente o 
Bloco de Esquerda. Óptimo sinal. Escandaliza-se com “o modo como o BE reagiu aos atentados 
terroristas”, mas não diz nada sobre o conteúdo dessas reacções. De modo a esclarecer os 
leitores – pois o BE, ao contrário do que diz PP, não tem espaço reservado nos jornais – que 
fique claro o seguinte: 1) O BE reagiu na primeira hora dizendo que os terroristas não 
representam os oprimidos deste mundo e que o terrorismo não é uma forma legítima de acção; 
2) o BE advertiu, com base na experiência do passado e à semelhança de muita gente nos EUA, 
para os perigos de uma reacção americana que perpetue a espiral de violência (curiosamente, o 
governo americano parece estar a levar isto em conta, mesmo que a intenção possa ser o 
aprofundamento da hegemonia); 3) o BE, como partido político, não se demitiu nem se demitirá 
de contextualizar os acontecimentos nos termos de uma crítica da globalização capitalista e do 
papel dos EUA. 
 
Não tenho a menor dúvida que a democracia ocidental tal como a conhecemos, com os seus 
defeitos e limitações, é infinitamente melhor do que o projecto (ou a falta dele) de terroristas ou 
fundamentalistas. Assim como não tenho a menor dúvida que o nosso sistema tem negado ao 
resto do mundo o usufruto da democracia e das condições socio-económicas para o seu 
exercício. É por isso que, aparte a necessidade de punir os autores e instigadores dos atentados, 
tudo o resto – como punir e o que fazer a seguir – está em aberto. Dar carta branca a toda e 
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qualquer decisão do governo dos EUA poderia conduzir-nos a um mundo onde não só o 
fundamentalismo e o terrorismo continuariam a existir, como a nossa democracia poderia ser 
cerceada por políticas securitárias e de excepção. Isto não é demissionismo. É pensar quando é 
mais difícil e necessário fazê-lo. 
 
 
Carta ao Director do Público 
(25.10.01) 
 
No editorial do “Público” de 25 de Outubro, José Manuel Fernandes tem a franqueza de explicar 
o que é que lhe vem interessando verdadeiramente no debate suscitado pelos atentados 
terroristas de 11 de Setembro e pela reacção dos EUA aos mesmos. Trata-se da actualização de 
“velhas divisões” entre os partidários da “sociedade aberta” e os supostos inimigos da mesma. 
 
Sem dúvida que situações como a actual extremam os campos. Mas esse é justamente um dos 
mais perigosos efeitos do terrorismo e da guerra, a que um director de jornal deveria resistir. 
Gostaria de perturbar o esquema simplificador de JMF com o meu caso pessoal – apenas por ser 
o que conheço melhor. Desde logo, a questão do anti-americanismo: não só vivi vários anos nos 
EUA, como considero aquele país a minha segunda pátria e quase todas as minhas referências 
culturais vêm de lá. Isso não me torna americanista primário, assim como as convicções de 
esquerda não me tornam anti-americanista. A divisão simplista pode JMF desmontá-la se ler o 
artigo principal do último número da “New York Review of Books”, no qual Phillip Wilcox – 
que foi Embaixador Especial dos EUA para o Contraterrorismo entre 1994 e 1997 – critica a 
estratégia dos EUA por ser inútil e contraproducente. Pessoa mais afastada do campo anti-
sociedade aberta não poderia haver. 
 
Mas há mais. O fim do bloco “socialista” não foi necessariamente uma catástrofe para a 
esquerda. Para muitos de nós foi uma benesse. Ser de esquerda e estar contra esta guerra não é 
necessariamente sinónimo de ser “revolucionário”: considero-me um reformista radical, 
defensor da democracia e desconfio da irracionalidade utópica; mas não me deixo embalar pelo 
engodo ideológico duma “sociedade aberta” cuja tendência é para fechar a porta a cada vez mais 
gente. Se há alguma coisa que desejaria ver “superada”, não é a democracia nem o mercado, 
mas sim o uso ideológico destas expressões para continuar, através de práticas como a guerra, a 
excluir de ambos populações inteiras. 
 
Suspeito que JMF gostaria de ter uma situação em que a esquerda apoiasse Bin Laden e os 
outros sectores fossem os paladinos da democracia e da justiça. Azar seu: acontece que muitos 
de nós achamos os Bin Ladens indefensáveis e, ao mesmo tempo, sabemos ver, na actual 
situação, a continuação de mais do mesmo: a política do petróleo, a unipolaridade e a 
oportunidade para matar as instâncias de regulação internacional e o movimento por uma 
globalização alternativa. Numa das manifestações contra a guerra nos EUA, uma mulher a quem 
morreu um familiar nas Twin Towers empunhava um cartaz dizendo que a guerra não é solução. 
Tenho a certeza que, tal como eu, ela não quer acabar com o mercado e a democracia, não quer 
acabar com Israel, nem tolera o fundamentalismo A obsessão com as “velhas divisões” parece 
ter mais sucesso em Portugal do que noutros países. Porque será? 
 
 
O meu filho é homossexual. E agora? 
(Jornal El GêBêEtê, 2003) 
 
Você criou o seu filho com amor e carinho. Por vezes sacrificou-se, para lhe dar a melhor 
educação possível. É provável que você tenha visto o seu filho como um prolongamento de si e 
tenha desejado para ele uma vida de felicidade e sucesso, nos planos amoroso, familiar, 
profissional e social. Mas com certeza você também pensou muitas vezes em como o seu filho é 
um indivíduo com vida própria ou como as escolhas dele podem ser diferentes das suas (por 
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exemplo, os gostos musicais, os amigos com quem sai, até mesmo as ideias políticas), sem que 
isso vos afaste, desde que haja a comunicação e o afecto suficientes para aprenderem em 
conjunto. Você sabe que o laço entre si e o seu filho nunca se perderá, mas que, para tal, terá 
que o cultivar depois da inevitável separação. 
 
Mas um dia o seu filho diz-lhe que gosta sobretudo de pessoas do mesmo sexo. Ou que se 
apaixonou por alguém do mesmo sexo. E você não sabe como reagir. Ficam aqui algumas 
deixas para reflectir. Mas não se esqueça: o que o seu filho lhe comunicou foi um sentimento e 
uma maneira de ser, não uma catástrofe (ele não lhe disse que cometeu um crime, que é 
toxicodependente ou que tem uma doença grave). 
 
Será que o meu filho é doente? 
Não. Há muitos anos que os especialistas e as organizações internacionais na área da saúde não 
consideram a homossexualidade uma doença, nem sequer do foro psicológico. De facto, já foi 
considerada uma doença. Nalgumas paragens ainda é um crime, como em países 
fundamentalistas como a Arábia Saudita. E certos sectores religiosos ainda a consideram um 
pecado. E, é claro, muitas pessoas menos informadas ou pouco expostas ao convívio com 
homossexuais também o pensam. Mas pense um pouco em como as mentalidades e os costumes 
têm mudado. Há séculos atrás acusavam-se pessoas inconvenientes de serem bruxas e elas eram 
queimadas vivas por isso. Hoje isso faz algum sentido? E para não irmos tão longe, pense em 
como, até há bem pouco tempo, uma mulher divorciada era estigmatizada pela sociedade; ou 
como as mulheres não tinham direitos e dependiam, até legalmente, dos maridos. Hoje isso é 
considerado um absurdo e uma injustiça, até pelas pessoas mais conservadoras. A mudança de 
atitudes perante os homossexuais vem no seguimento destas mudanças. Só que mais lentamente, 
porque mais recente. 
 
Será que eu tenho culpa por ele ser assim? 
É natural que os pais procurem responsabilizar-se pelo que de “errado” acontece aos filhos. Eles 
desejam o melhor para eles e esforçam-se, ao longo do seu crescimento, para lhes darem 
orientação e valores. Um belo dia o filho comunica-lhes que é homossexual ou que está 
apaixonado por alguém do mesmo sexo, e a força dos costumes e da pressão social leva os pais 
a pensarem que fizeram algo de errado ou que os filhos foram vítimas de más companhias. 
Normalmente, nem uma nem outra coisa são verdade. 
 
As teorias que procuram explicar a origem ou causa da homossexualidade são especulativas. Na 
realidade, a própria pergunta sobre as origens da homossexualidade é absurda, pois implica 
responder também à pergunta sobre as origens da heterossexualidade. A sexualidade dos 
indivíduos – incluindo a orientação sexual – é o produto de muitos e insondáveis factores. E os 
comportamentos sexuais só devem ser encarados como problemas quando dão mal-estar aos 
próprios ou interferem com a liberdade alheia, e não porque os valores sociais dominantes os 
consideram errados. Você não teve “culpa”. Pense antes em como educou o seu filho tão bem 
que ele confiou em si e contou-lhe a verdade, uma verdade íntima e fundamental para ele se 
sentir bem consigo próprio. 
 
Tão pouco a homossexualidade é um vício que se pegue. Nenhum ser humano usa o seu corpo e 
a sua sexualidade a não ser que se sinta bem a fazê-lo. E se for vítima de algum atentado à sua 
liberdade sexual, o mais certo é que passará a odiar o que lhe fizeram. O mais provável é que o 
seu filho tenha descoberto, de forma positiva, que o seu erotismo se orienta mais para pessoas 
do mesmo sexo. E o mais desejável é que o seu filho o tenha descoberto ao apaixonar-se por 
alguém e ao sentir a força do sentimento amoroso. 
 
Como é possível aceitar a homossexualidade? 
Os seres humanos, enquanto animais, podem ser ou macho ou fêmea, de modo a permitir a 
reprodução sexuada. Este é um dado da natureza, como que uma herança da humanidade. Mas é 
um dado com tantas consequências morais quanto o clima ou a vegetação. Condiciona, não 
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determina. Isto porque os seres humanos não são apenas animais, pois têm racionalidade, 
afectividade e cultura. Cada vez é mais consensual pensar-se que somos, à nascença, 
potencialmente bissexuais. Trata-se de uma questão de probabilidades e combinatórias: havendo 
dois sexos, teremos pessoas que gostam mais de outras do mesmo sexo, e pessoas que gostam 
mais de pessoas do mesmo sexo, sendo que raramente esse sentimento é exclusivo ou definitivo. 
Mas como as sociedades humanas sentiram, durante séculos, a necessidade de organizar e 
garantir a sua reprodução, a bissexualidade inata tem sido domesticada. Isto fez-se, quase 
sempre, garantindo três coisas: a desigualdade social entre homens e mulheres, para controlar a 
reprodução feminina; a repressão dos instintos homossexuais; e o ensino e promoção da 
heterossexualidade. 
 
As sociedades modernas já não precisam destas formas de constrangimento: por um lado, são as 
próprias mulheres que podem, hoje, controlar a sua fertilidade, o que lhes permitiu serem seres 
humanos de pleno direito, em todos os planos da vida. As formas de família mudaram 
radicalmente, não tanto por esta instituição estar em crise, mas porque uma sociedade mais 
diversificada gera, necessariamente, formas de organização também mais diversificadas (a 
família composta por um casal de homem e mulher, para toda a vida e com filhos já não 
constitui a única possibilidade). Um novo ideal preside, todavia, às uniões amorosas: é o ideal 
do amor. Com isto quer-se dizer, hoje em dia, que o que legitima e dá sentido a uma união entre 
duas pessoas é o sentimento amoroso desinteressado: por isso a duração da relação, a existência 
ou não de filhos, e o sexo dos membros do casal, são cada vez menos factores determinantes. 
 
O que é que ele anda a fazer? 
Muito provavelmente, o que o seu filho anda a fazer é a namorar, como qualquer outro jovem. 
Ou a querer começar uma relação de casal, como qualquer outra pessoa. Deverá ter conhecido 
alguém por quem se sentiu muito atraído, num amor recíproco. As imagens de grupos de 
homossexuais fechados sobre si mesmos, promíscuos e obcecados por sexo, ou se aplicam a 
uma minoria cuja projecção é exagerada pela curiosidade e o opróbio, ou se aplicam a uma fase 
de experimentação na vida das pessoas, comum a heterossexuais e a homossexuais. A maior 
parte dos homossexuais são pessoas como as outras, sem traços exteriores visíveis, desejosas de 
encontrarem alguém com quem possam construir uma relação amorosa satisfatória. Não são 
necessariamente efeminados; não se relacionam só com outros homossexuais; e os 
comportamentos perversos e criminosos, como a violação ou a pedofilia, não estão relacionados 
com a orientação sexual. Todos os preconceitos contra os homossexuais são isso mesmo, 
preconceitos. Diferem pouco daqueles que existem contra negros, judeus ou mulheres. E têm a 
mesma causa: a ignorância. 
 
Por outro lado, um dos aspectos que mais assusta os pais e quem não conhece a 
homossexualidade, são as práticas sexuais em si. Ora, elas nada têm de especialmente diferente 
das práticas heterossexuais: em ambos os casos, trata-se de usar o que a natureza nos deu, o 
nosso corpo e os nossos genitais – assim como a afectividade e a fantasia – para obter e dar 
prazer. 
 
Será que ele vai sofrer por ser assim? 
Seria irresponsável dizer que não. Por várias razões. Se na nossa sociedade ainda se domestica a 
bissexualidade natural, promovendo a heterossexualidade (porque ela é promovida: pense por 
um momento nas personagens dos filmes, na publicidade, nos manuais escolares, na própria 
família), a primeira pessoa a sofrer será o próprio homossexual, porque vai sentir que é diferente 
e que a sociedade não oferece um modelo positivo para a sua identidade. Se o seu filho lhe 
contou que é homossexual, isso significa que ele já passou por um penoso processo de tomada 
de consciência e chegou à conclusão que está bem consigo próprio. Ao contar-lhe, ele está a 
dizer: confio que me aceites como sou e preciso do teu afecto e apoio para ultrapassar as 
dificuldades que possa vir a sentir. Essas dificuldades podem ter a ver com a “coscuvilhice” dos 
outros, com o emprego, etc. Mas quantos mais homossexuais assumidos houver, mais a 
sociedade aprenderá a conviver com a diversidade. De facto, cada vez menos pessoas 
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perseguem os outros pela sua orientação sexual, cada vez mais se valoriza o mérito e não se 
interfere na vida privada, e cada vez mais as leis protegem os direitos dos homossexuais e 
condenam a discriminação. O processo é muito semelhante ao que levou a mais direitos cívicos 
para as mulheres e à menor aceitação social do machismo. 
 
O que é que eu posso fazer? 
Desde logo, o que não deve fazer, para seu bem e dele: tentar convencê-lo a mudar, propor uma 
cura, ou cortar os laços. Não se convence alguém a mudar de sentimentos e de impulso erótico, 
pois não se trata de uma escolha (a escolha é a de ter assumido e comunicado a orientação 
sexual); não se propõe uma cura, pois a homossexualidade não é uma doença (e quando se 
achava que o era, as “curas” de internamento psiquiátrico e de electrochoque, não curaram 
ninguém: apenas destruíram as pessoas); e não deve cortar os laços, pois isso só vai fazer com 
que ambos sofram e percam a oportunidade de se conhecerem melhor enquanto pessoas. 
 
O único caminho possível é o diálogo. Procure aprender com o seu filho, esclarecer dúvidas 
com ele. Se ele tem um namorado, procure conhecê-lo, pois assim verá uma pessoa e não uma 
abstracção. Pode também procurar ler obras que versem o assunto. Em Portugal, as associações 
de defesa dos direitos dos homossexuais dispõem de linhas de apoio e até de grupos de 
discussão para pais que passaram pela sua situação. Se, ainda assim, se sentir perturbado, não se 
coíba de procurar ajuda psicológica: os psicólogos estão hoje mais dispostos a ajudar pessoas na 
sua situação do que a “curar” a homossexualidade. 
 
Pense bem: o seu filho, ao contar-lhe, está não só a respeitá-lo, como a dar-lhe uma prova de 
carinho e estima. Está a contar-lhe a verdade. Está a dizer-lhe que você não fez nada de errado. 
E espera de si o que sempre esperou: que o queira feliz – especialmente no amor — seguindo o 
seu próprio caminho, numa época que é necessariamente diferente daquela em que você viveu. 
Em suma, o seu filho está a dizer-lhe que gosta de si, e que além do apoio e compreensão que 
sempre recebeu, agora espera também respeito. Um dia, quem sabe, você sentir-se-á orgulhoso 
do seu filho, por ele ter procurado a sua própria felicidade e não ter cedido às dificuldades. 
 
 
Nem violência nem nacionalismo 
(inédito) 
 
Nos últimos tempos, a questão da ETA tem surgido nos jornais, num debate de ideias 
envolvendo sobretudo aderentes e responsáveis do Bloco de Esquerda, ou colocando esta 
formação na berlinda. Desde logo, nada de mais simpático: não só o Bloco demonstra 
pluralismo (o que, como se sabe, é sempre um projecto em construção, não um dado adquirido), 
como fá-lo nos jornais, uma vez que é também aí (e não só em sedes partidárias) que o debate é 
benvindo. 
 
Mas a princípio pode parecer estranho. Porquê esta questão e não qualquer outra, mais ligada à 
realidade portuguesa? Porque surge a questão da ETA como tema de debate no seio da esquerda 
e como questão boa para nela zurzir? Creio que isto se deve a duas velhas questões que 
ganharam acrescida importância no mundo pós-muro de Berlim: a questão da legitimidade do 
uso da violência para fins políticos de libertação, e a questão da natureza emancipatória ou não 
do nacionalismo. 
 
Se a esquerda é, no sentido lato, um universo de afinidades políticas composto por quem se 
preocupa com a eliminação das desigualdades e a afirmação das diferenças, numa perspectiva 
de desconstrução crítica dos mecanismos de opressão e de alienação, então ela é obrigada a 
pensar-se e repensar-se constantemente a si própria. Convenhamos que nem sempre o fez e que 
as consequências foram catastróficas. E reconheçamos que nas condições actuais (quer se lhes 
chame globalização neo-liberal, pós-socialismo ou até, noutro plano, pós-modernidade) esse 
esforço é não só necessário, como imperativo. Em primeiro lugar, porque hoje só os idiotas 
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podem recusar ver os horrores cometidos em nome de ideais de esquerda ou como certos 
aspectos do pensamento dito de esquerda potenciaram esses horrores. Não é só depois do 
nazismo que não se pode pensar o mundo da mesma maneira; depois do estalinismo tão pouco; 
em segundo lugar, porque assistimos hoje a manifestações que, cobertas da retórica da 
libertação, da emancipação e dos direitos, demonstram ser potenciais ou reais reedições do 
terror. Veja-se o terrorismo da ETA ou de sectores radicais do IRA; veja-se a acção do Estado e 
exército israelita e dos sectores radicais palestinianos e/ou fundamentalistas; veja-se os 
nacionalismos no leste da Europa ou a pulsão racista da tradição nacionalista basca. 
 
Tempos houve em que um movimento de libertação, nacionalista, lutando contra um poder 
colonial, planeando libertar uma nação e superar a economia política do colonialismo, parecia 
ser a coisa mais bela do mundo? Talvez. Inclino-me para aí – embora os resultados não tenham 
sido famosos. Tempos houve em que a luta armada contra a agressão norte-americana inspirava 
sentimentos de adesão e reconhecimento da justiça da causa? Talvez. Mas tratava-se de 
situações de agressão unilateral, ao arrepio das convenções internacionais ou na ausência de 
democracia, por muito formal que esta possa ser. As acções da ETA são não só condenáveis 
como completamente injustificáveis através de qualquer argumentação histórica; assim como 
qualquer nacionalismo que contenha o gérmen da intolerância. O problema está em que todas as 
acções violentas são, em democracia, injustificáveis, assim como todos os nacionalismos 
contêm o gérmen da intolerância. Ou a esquerda compreende isto ou não deixará nunca de 
pactuar com o diabo, enquanto (na melhor tradição da “novilíngua” do Big Brother de George 
Orwell) só a sua retórica se torna angelical. 
 
 
“Não se passa nada”, Lisboa, Capital do Nada. Marvila, 2001. Edição Extramuros, pp 
395-7, 2002 
 
 
Quem não conhece a sensação de regressar a Portugal depois de uma ausência mais ou menos 
longa e ouvir a expressão “nada” como resposta à pergunta “Então, o que é que se passou por 
cá?”. Quem não conhece a sensação de abrir o jornal, todas as manhãs, e sentir que nada de 
novo se passou? E, no entanto, quem não conhece a sensação de que, em todos os dias da vida, 
qualquer coisa de novo e substantivo acontece no plano pessoal? 
 
A última pergunta é já, em parte, resposta às duas primeiras. O divórcio entre o plano pessoal, 
por um lado, e o social e político, por outro, parece ser cada vez maior. Nos jornais e televisões 
relatam-se acontecimentos que se instalam na continuidade dos problemas por resolver: o 
conflito do Médio Oriente, as fomes em África, as oscilações económicas. Até os eventos 
extraordinários – quedas de aviões, catástrofes naturais, maravilhas da ciência – encaixam num 
registo pré-determinado: o das quedas de aviões, o das catástrofes naturais, etc... Na vida 
política intitucional, também as novidades – que em princípio deveriam constituir surpresas de 
conteúdo, preenchimentos do nada – se reduzem a algo muito semelhante à dança das cadeiras: 
diferentes traseiros sentam-se em momentos diferentes, só que nas mesmas cadeiras, dispostas 
no mesmo círculo. 
 
Verdade seja dita, o “cada vez mais” que acima escrevi deverá ser repensado. Tudo nos indica 
que num passado não muito distante, a sensação do nada nos eventos públicos não existia pela 
simples razão de que as pessoas comuns não tinham acesso a eles. Tudo deverá ter parecido 
muito mais recheado de conteúdo, porque tudo era mais misterioso. Um pouco como aquelas 
pessoas por cujo silêncio e aura nos apaixonamos, apenas para descobrirmos, desiludidos, que 
eram simplesmente estúpidas. O acesso à informação é, pois, e paradoxalmente, a razão da 
sensação do nada, do processo de banalização. 
 
Todavia, esta conquista da informação (e da democracia) instaura um novo véu. Já não é o da 
ignorância completa, mas sim o da ilusão de conhecimento, de transparência, de acesso ao que 
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se passa. Na realidade, “o que se passa”, passa-se por detrás e para lá do que é informado. Daí 
também o crescente gosto pela descoberta sensacional, pelo segredo revelado, por tudo o que se 
passa nos bastidores, fora dos lugares protocolares de produção dos acontecimentos, das 
notícias, da fábrica da política. Hoje em dia, o folclore das disputas partidárias e ideológicas, 
mascara uma estranha conivência entre adversários, que se telefonam, almoçam juntos, 
dependem das decisões e tácticas uns dos outros. De modo semelhante, as redacções dos media 
e as agências noticiosas organizam a fábrica da informação na base de categorias pré-definidas, 
oferecendo aos consumidores os eventos como produtos nas prateleiras de um supermercado. 
 
Esta consequência inesperada – este efeito colateral – da democracia e da sociedade aberta, 
conduziu a um crescente desinteresse (e a uma desconfiança próxima da paranóia e da teoria da 
conspiração) pela coisa política tal como relatada mediaticamente. A atenção das pessoas 
desvia-se para outras coisas: para os seus interesses específicos, produzindo-se toda uma 
indústria de informação regida pelos gostos, especializada; para o futebol, um jogo onde os 
interesses são (ou parecem ser) claros e crus, com disputas que conduzem a resultados tangíveis; 
e para as coisas pessoais-tornadas-públicas, da auto-ajuda à coscuvilhice social, passando pelo 
voyeurismo e a busca da infinita diversidade individual. 
 
A sensação do nada advém, pois, do colapso (melhor: da sua não concretização plena) do 
modelo liberal da sociedade democrática, com instituições transparentes, vigiadas por uma 
informação livre. Esquecemo-nos, nesse processo – que não tem tanto tempo assim – de educar 
as pessoas para usufruirem desses benefícios, isto é, para saberem do que se fala quando se fala 
de política. Esquecemo-nos de fazer cidadãos para preencherem essa cidadania prometida. Pior: 
são essas mesmas pessoas deseducadas, esses cidadãos deficitários, que acabam ocupando 
lugares políticos (e cada vez mais na informação também), assim reproduzindo aquilo de que 
nos queixamos: a produção constante do nada. 
 
Vislumbra-se alguma saída para isto? Acho que sim (pelo menos nos dias mais optimistas). A 
saída parece estar nas zonas híbridas da produção política e informacional: quando interesses 
específicos e estilos de vida ganham uma dimensão política por porem em causa o estado das 
coias e o contrato social tal como o conhecemos. Quando isto acontece, os media têm que ir 
atrás e, sem quererem, obrigam-se à renovação. E o mesmo acontece com os políticos, que ao 
irem buscar novas causas e interesses, são obrigados a repensar quer os grandes esquemas 
interpretativos da coisa pública, quer os modos de funcionamento da fábrica da política. O 
ambiente, a qualidade de vida urbana, o consumo, as sexualidades, a diversidade étnica, as 
novas solidariedades e conflitos da sociedade pós-industrial instauram uma crise: tornam mais 
do que nunca evidente (e insuportável) a sensação de que “não se passa nada”, e abrem uma 
janela para que se passe alguma coisa. Ou como dizem os chineses, crise e oportunidade são 
uma e a mesma coisa. 
 
Em Portugal, estamos a assistir aos primeiros passos dessa transformação? Talvez. Vê-se um 
pouco disso no surgimento de novas forças, como o Bloco de Esquerda, na actuação de alguns 
sectores do governo PS (infelizmente poucos), e, sobretudo, nos movimentos sociais e 
mobilizações da sociedade civil. Mas não vemos nada disso a acontecer na comunicação social 
tradicional que, no geral, não só enquistou como regrediu (veja-se a tristeza profunda de um 
Público, que já foi jornal de referência). Uma vez mais, é na sociedade civil que surgem sinais 
estimulantes, ainda que poucos (penso na página “Non” da Internet). 
 
Para repegar em frases chinesas (se bem que de má fama...), “que mil políticas e informações 
alternativas floresçam!”. 
 
 
H 
(Revista Pluma) 
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H é imensamente feliz. Quando acorda, a mulher entreabre os olhos, sorri (ela olha de baixo 
para cima), e enrosca-se nele, colocando uma mão sobre o seu peito. Ele diz, num tom fatalista, 
que está na hora de ir trabalhar e levanta-se. É certo que se esquece de perguntar à mulher como 
será o dia dela. É um assunto de que nunca falam, esse do trabalho dela. De certo modo, é ela 
que não quer: gosta mais de falar do que é preciso fazer com os filhos, com a casa, com os pais 
ou com os sogros e as suas infindáveis maleitas. H dá a entender que tem entre mãos um 
problema grave no escritório e a mulher incentiva-o a ser intransigente. À noite, quando 
regressar a casa, dará a notícia de que foi bem sucedido, de que não baixou a guarda por um 
momento que fosse, que com certeza ficaram a respeitá-lo mais ainda. Será premiado com um 
desejo inusitado da parte da mulher e sentir-se-á ainda mais feliz por isso. 
 
H é imensamente feliz. Quando a secretária o trata por senhor doutor e lhe relembra os 
compromissos do dia, sente-se ao mesmo tempo despreocupado, livre e poderoso: pede-lhe que 
cancele meia dúzia de tarefas, que adie outras tantas, que chame não sei quem para uma 
conversa, que não se esqueça de encomendar uma prenda para a mulher por ocasião do 
aniversário de casamento. Com um sorriso na cara, a secretária transmite-lhe a ideia de que lhe 
dá prazer trabalhar para alguém tão enérgico, seguro de si e, ao mesmo tempo, tão magnânime. 
E justo: nunca tentou seduzir a secretária e sempre evitou corresponder ao charme dela. Este 
jogo de tentativa e erro, terminando sempre com a recusa de H – sabendo que poderia 
aproveitar-se se quisesse – tem como curioso desfecho o aumento da admiração dela por ele. 
 
H é imensamente feliz. Na sequência de uma reunião mais conflituosa do que o habitual, 
conseguiu encostar à parede o colega recém-chegado de outra empresa e que estava convencido 
de que iria mudar toda a forma de funcionamento do grupo. H tratou de lhe cortar as vazas. Às 
vezes é preciso ser um bocadinho básico e usar de artimanhas com as quais a nossa ética não se 
dá muito bem. Mas é fácil e inócuo. Na casa de banho, no acto displicente de urinar, conversa-
se com o colega do lado. Deixa-se cair uma insinuação sobre o arrivista recém chegado: “Outro 
dia fiquei parvo: não é que dei com o tipo a olhar para mim aqui na casa de banho. Ia jurar 
que....” E não é preciso dizer mais: o colega transformará o deslize em piada e outros 
transformá-la-ão em boato e a informação crescerá como um vírus sem origem definida. Os 
homens não são coscuvilheiros. 
 
H é imensamente feliz. Quando a empregada da limpeza lhe disse, numa confissão murmurada 
enquanto o espanador dançava pelo tampo da secretária, que não conseguia trazer os filhos de 
Cabo Verde porque o governo não deixava, e que lhe saía muito caro comprar e enviar roupas e 
remédios e tantas outras coisas, H telefonou à mulher. Estava numa reunião no escritório dela 
mas atendeu o telefone. H pediu-lhe que juntasse as coisas velhas que estavam na arrecadação, e 
no dia seguinte a empregada da limpeza tinha uma prenda do senhor doutor H, a quem passou a 
tratar por senhor doutor duas vezes, o senhor doutor é uma santa alma, senhor doutor, Deus lhe 
pague. 
 
H é imensamente feliz. Há dias em que tudo parece correr bem. O jogo de ténis corre bem, com 
um vitória estrondosa. O jogo do Sporting corre bem, com outra vitória estrondosa e a sensação 
é extraordinária, como se aqueles onze homens correndo e suando fossem o próprio H 
multiplicado, como se os homens e os clubes de futebol fossem um enorme rizoma, um 
cogumelo subterrâneo gigantesco em que cada homem é uma cabecinha que emerge gostosa e 
viril da terra. Em uníssono, como na empresa. Também as compras correram bem: uma bicicleta 
de ginástica fantástica, um vinho de que ouviu dizer bem a bom preço. Tudo culminado pela 
música do terminal do multibanco. O crédito está sólido e permite fantasiar com um novo carro: 
mais cilindros, mais dinheiro. Às vezes corre tudo tão bem que até dá para ter um encontro 
amoroso com uma estagiária do escritório (aquela maldosamente conhecida como “o recibo 
verde”), conseguir assegurar o seu silêncio e não sentir culpa. Há coisas que estão na natureza 
dos homens e o perdão pede-se a Deus. 
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H é imensamente feliz. Por pouco pensou que não iria continuar a sê-lo: quando do nascimento 
de cada um dos filhos houve sempre um momento de desespero e ansiedade na sala de espera, 
por causa da velha história de família sobre os antepassados caboverdianos. E se o puto sai 
assim meio escuro? Mas de ambas as vezes as coisas correram bem. Eles cresciam agora loiros 
e corados, a miúda cada vez mais gira, tão gira que era preciso começar a ter cuidado com as 
saídas dela, porque é certo e sabido que os rapazes tenderão a aproveitar-se. E o miúdo, embora 
não tenha notas lá muito boas, tem aquela coisa que faz falta aos perdedores, que é a capacidade 
de liderança. Está sempre rodeado dos outros putos, é bom no desporto e já apanhou a primeira 
bebedeira, embora H tivesse tido que se zangar pelo desaparecimento da sua melhor garrafa de 
whisky. Só o preocupa um bocado que o puto ainda não tenha namorada. Fica-lhe bem dizer 
que as miúdas não lhe interessam, que são umas chatas e umas mariquinhas, mas convém que 
não exagere. O ideal seria continuar a dizer isso mas tendo uma namorada. Teria que ter uma 
conversa com ele? Não: a mulher trataria disso. 
 
H é imensamente feliz. Gosta daqueles dias em que a corrida de ratos no escritório acalma e dá 
lugar a um fim de semana. Gosta de pegar no jipe e ir a casa dos pais com a mulher e os filhos e 
ouvir duas horas de elogios sobre o seu sucesso e o bom aspecto dos miúdos. Gosta de ir à 
missa e sentir-se purificado quando a hóstia começa a derreter lentamente na boca. Gosta de ler 
o Expresso e pôr-se a par do desporto, da economia, de vez em quando um pouco de política 
nacional. Passa os olhos pelas fotografias de guerra e fome, lá longe, bem longe. Gosta de ver 
um debate na televisão e concordar com os pontos de vista mais liberais: essa agora, porque é 
que as mulheres não hão-de ter os mesmos direitos, tu não te queixas, pois não, fofa? Essa 
agora, não percebo mesmo como é que há gente que é racista, nós até temos antepassados em 
Cabo Verde, sabias, não sabias? Essa agora, não me preocupa nada que dois gajos vão para a 
cama um com o outro e vivam juntos, olha, lembras-te do X, um gajo impecável, nem sequer 
era amaricado nem nada.A mulher termina a segunda máquina de lavar roupa. Esteve uma hora 
fechada no quarto com a filha. Uma conversa, com certeza, parece que a miúda teve o período 
pela primeira vez. Da cozinha chega o aroma de um bolo no forno. Corre para a agenda, onde a 
secretária lhe tinha escrito que não esquecesse do aniversário de casamento, no dia seguinte. 
Senta-se ao computador e encomenda flores pela internet. Dá uma espreitadela a um site de sexo 
com travestis, não percebe bem porquê mas aquele é o seu favorito, mexe sempre com ele. 
Traslada-se para a televisão e fica a ver um filme. Quando a mulher dá por concluídas as 
arrumações do fim de semana, aninha-se junto dele no sofá e segreda-lhe que os miúdos já estão 
a dormir. Desaperta-lhe a gravata – que deixou vestida por saber que a excita – abre-lhe a 
camisa, beija-lhe o peito. Evita que ela lhe toque os mamilos. Empurra gentilmente a cabeça 
dela para baixo. Sente uma erecção. A segunda (ou será a terceira?) do dia. 
 
H é imensamente feliz e não consegue perceber, por muito que lhe expliquem, porque é que 
nem toda a gente é assim. 
 
 
O futuro próximo, ou a falta de imaginação 
(Linhas Cruzadas, Revista da PT, 12.00) 
 
Para imaginar o futuro, há que analisar o presente. O futuro próximo não estará muito longe de 
uma variação do presente: talvez com o aprofundamento de algumas tendências; talvez com o 
começo de inversão de algumas delas. 
 
A palavra globalização talvez seja a que melhor sintetiza o que se passa hoje e a tendência para 
o futuro próximo. Uma palavra vaga, mal-entendida. E feia. Ela quer simplesmente referir a 
intensificação e aprofundamento (sem esquecer o alargamento) de uma tendência que vem 
desde, pelo menos, o começo da expansão europeia. Trata-se da imparável expansão dos 
mercados ligados a um tipo de economia conhecido como capitalismo. Pode-se dizer que, hoje, 
o capitalismo atingiu finalmente a escala planetária. Mas fê-lo no momento em que se 
transformou. Hoje o que é decisivo é a circulação financeira, através de mecanismos virtuais. O 
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resultado desta transformação está a ser (mais do que foi) a fragmentação do processo 
produtivo: as mercadorias são feitas aos pedaços em diferentes lugares, a fábrica que produz, 
distribui e publicita já não existe como unidade orgânica, as empresas não devem obediência 
nem fidelidade a Estados-nação, e os trabalhadores não podem nem unir-se nem criar culturas 
de trabalho baseadas na convivência. 
 
Esta tendência está a criar um mundo peculiar. Já não é o mundo das colónias produzindo 
matérias primas, e das metrópoles produzindo manufacturas. Já não é o mundo da 
correspondência absoluta entre poderio político-militar e poderio económico. Já não é o mundo 
do crescimento universal de uma classe média amparada pelas políticas previdentes estimuladas 
pelos movimentos sindicais e pelas social-democracias. É o mundo da pura e simples exclusão 
de uma enorme percentagem da humanidade, quer fora dos principais centros económicos, quer 
dentro deles. É o mundo da desregulamentação, em que as chamadas conquistas sociais são 
postas em causa onde foram conquistadas e nem chegam a ser implementadas em grande parte 
do globo. Grande parte destes problemas devem-se ao crescente divórcio entre a produção, a 
acumulação de capital, o Estado e a organização política. 
 
Pensemos um pouco no caso português como exemplo. As decisões de política económica não 
são tomadas em Portugal. São tomadas pelo Banco Central Europeu e por Bruxelas. Significa 
isto que, desde a produção de batatas até à definição das taxas de juro, a dependência é quase 
absoluta. Em grande parte isto deve-se à necessidade de a Europa se constituir como bloco face 
à única potência militar, industrial e financeira que sobrou do fim do socialismo real: os Estados 
Unidos; e face às múltiplas concorrências que advêm da desregulamentação, dos tigres asiáticos 
aos paraísos fiscais. Mas a dependência “de Bruxelas” é apenas a ponta do icebergue, de uma 
abertura total à definição dos destinos colectivos por parte de interesses sem rosto: isto é visível 
nas alienações de empresas e sectores produtivos, assim como é visível na penetração 
portuguesa nalgumas economias em pior estado. 
 
Quando os centros de decisão se deslocalizam e fragmentam desta maneira, que sobra da coisa 
política, isto é, de definição das regras segundo as quais queremos viver como colectivo? Sobra 
pouco. Sobra a política como forma de parasitar os dinheiros públicos, ou como caixa de 
ressonância para interesses económicos. Sobretudo, a política transforma-se numa diatribe entre 
pessoas e não entre ideias e projectos. Uma das consequências desta situação é a alienação do 
cidadão comum, que sabe que “dali não virá nada”. Ele (ou ela) tenta, mais que tudo, 
“flexibilizar-se”, adaptar-se às novas regras – aceitando contratos a prazo, recibos verdes, 
humilhações várias, ou iludindo-se com a riqueza em concursos televisivos. Não se mobiliza, 
não se associa. E nem se apercebe que, nesse processo, todas as conquistas consideradas até há 
pouco básicas (e que são conquistas do período social democrata do capitalismo, que nem 
sequer existiu em Portugal), se esfumam para não mais voltarem. Se é assim em Portugal, 
imagine-se em locais piores. 
 
Mas as transformações nunca são unívocas. São sempre campos de possibilidades insuspeitas. É 
comum, por exemplo, pensar-se que a globalização equivale à homogeneização ou, pior, à 
americanização. No entanto, vemos emergir por todo o mundo identidades específicas, 
localizadas, de reacção. É comum pensar-se que a globalização, na sua vertente informativa e 
mediática, equivale a um monumental “big brother”. No entanto, vemos por todo o lado 
crioulizações, criações híbridas, feitas a partir de produtos supostamente homogeneizadores. E 
assim como vemos o fim de formas clássicas de mobilização (sindicatos, partidos), vemos a 
pujança dos movimentos ecológicos, de mulheres, de minorias de todo o tipo e feitio, de 
consumidores etc. Isto é, de novas identidades, que emergem na medida em que a relação com a 
produção já não é o elemento central de definição das identidades sociais. 
 
Todos estes movimentos são positivos, nobres, libertadores? Não. Vemos emergirem novos 
nacionalismos, em grande medida por causa do fim de certos Estados-nação centralizadores ou 
federadores, e o que nos mostram não é nada bonito. Mas tão pouco todos os efeitos da 
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globalização são nefastos, pois vemos como a comunicação e a universalização de certos 
valores de cidadania permitem novas formas articuladas de reacção por parte de quem se sente 
excluído. 
 
Ninguém faz a mais pequena ideia do caminho que as coisas vão seguir. Sabemos que temos 
problemas muito concretos, e todos de natureza global: o desequilíbrio ecológico; a explosão 
demográfica; o acentuar da exclusão social, serão os mais evidentes e prementes. Por outro lado, 
a crise dos sistemas de representação política democrática, a transformação dos cidadãos em 
consumidores-espectadores, são tendências preocupantes. Finalmente, o fim das infelizes 
experiências socialistas, a desilusão com os projectos de libertação nacional no terceiro mundo, 
a perda de direitos e regalias conquistados na época industrial, e a hegemonia dos Estados 
Unidos, contribuem para uma sensação de impossibilidade de transformação positiva. E ainda 
se poderia acrescentar que o sujeito fragmentado, mobilizável apenas por identidades muito 
parcelares (como ser gay, negro, sérvio ou o que seja) não parece ser muito propenso à junção 
de forças para contrariar a tendência global contemporânea. 
 
A não ser que... A não ser que a forma de entender os problemas económicos, sociais e 
políticos, se renove: desde logo, fazendo uma crítica feroz das anteriores experiências de 
libertação e desconfiando das utopias sociais, quer as libertadoras, quer a que nos querem agora 
vender – a da globalização-salvação; de seguida, analisando o mundo de formas mais ricas, 
criativas e complexas (por exemplo, percebendo que uma questão de desenvolvimento 
económico só pode ser também uma questão de ecologia); e por fim, “dando a volta” às “armas” 
ao nosso dispor (por exemplo, as tecnologias de informação e comunicação), dando azo a novas 
formas de mobilização que reintegrem as preocupações sociais (de igualdade e de recusa moral 
da desigualdade), com as preocupações culturais e identitárias, (de desejo de diferença e recusa 
da padronizção) – e vice-versa. 
 
Não vão ser uns anos bonitos, os primeiros do século XXI. Vão ser anos confusos, egoístas e 
contraditórios, próprios de quem está a apalpar, um pouco às escuras, a mecânica de um novo 
mundo. No auge da revolução industrial, um grande e controverso pensador dizia que os 
filósofos tinham que deixar de só pensar o mundo e deveriam ajudar a transformá-lo. Agora, 
nestes começos da era pós-industrial e pós-moderna, é na transformação das nossas vidas e do 
mundo que nos rodeia que descobriremos as pistas para pensar o mundo. 
 
 
Cadê o híbrido? 
(Revista Ícon, 25.02.00) 
 
A palavra híbrido está na boca do mundo cosmopolita, o que se vê a si mesmo como pós-
moderno, celebrando fragmentos, múltiplas identidades. Mas há uma história complicada por 
detrás da palavra “híbrido”. Na viragem do século, os “senhores da palavra” (médicos, 
antropólogos, escritores, políticos) lançavam sinais de alarme: o hibridismo era contra-natura, 
destruiria as nações, impediria o progresso. A mistura criaria coisas indefinidas e estéreis, como 
mulas e, por extensão, “mulatos”. Destruiria a ordem das classificações. Os nossos dicionários, 
que se actualizam com a velocidade de um burocrata, mantêm ainda o travo desses tempos: 
 
O Moraes de 1891 refere “Hybrido” (do Grego hybris) como “Animal gerado de duas espécies. 
Irregular, anómalo, monstruoso”. E o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa de José 
Pedro Machado (1952), define-o como “tudo o que excede a medida, excesso; orgulho, 
insolência; ardor excessivo, impetuosidade, exaltação; ultraje, insulto, injúria, sevícia; (…) o 
produto do cruzamento de porca com javali; o filho de pais de diferentes regiões ou de 
condições diversas”. Por fim, o Dicionário de Sinónimos da Porto Editora permite-nos glosar 
“híbrido” como “ambígeno, anómalo, irregular, mestiço, monstruoso”. 
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Delicioso? Talvez. Mas também assustador, quando pensamos nessa época de construção dos 
novos Estados-nação nas Américas e do colonialismo europeu, em que estava em causa a 
“pureza racial”. Para os latino-americanos, tratava-se de conseguir construir países de tipo 
europeu numa paisagem humana pejada de índios ou negros; para os impérios europeus, tratava-
se de justificar a usurpação das terras e do trabalho de outrem. Era imperioso um apartheid 
“avant la lettre”: não misturar, para se saber quem manda e quem é superior. O horror ao híbrido 
e o conceito de “raça” consolidaram-se juntos. 
 
Depois da segunda guerra mundial, as teorias raciais perderam vigor e foram substituídas por 
uma separação radical entre “raça” e cultura. O caso brasileiro é exemplar: os que haviam 
vaticinado a decadência da nação caso houvesse muita mistura entre brancos e negros viram as 
suas ideias substituídas pelo elogio da mistura. Todavia, assim como entre os racistas havia 
alguns que achavam que, no caso de misturas, o “bom sangue branco” se sobreporia ao “mau 
sangue negro”, também entre os defensores da mestiçagem havia os que a encaravam mais 
como processo cultural do que de mistura de “sangues”. Pior: atribuíam sempre aos negros as 
características culturais menos consagradas (música, dança, culinária…) e aos brancos as mais 
nobres. A literatura brasileira está cheia de exemplos (vide Jorge Amado) e, infelizmente, 
também o senso comum. Racistas ou não, todos partilhavam de algum desejo de 
“branqueamento”. 
 
Admitamos que hoje as coisas são diferentes. A globalização e o seu reverso – o renascimento 
das identidades particulares – criaram terreno fértil para os movimentos étnicos de vários 
matizes. Na ex-Jugoslávia aconteceu o que todos sabemos, em Portugal a Expo construiu-se 
com mão de obra africana sem direitos e no Brasil a nova classe média negra contempla-se em 
revistas de “black chic” como “Raça Brasil”. Ou seja: os híbridos não triunfaram; o que triunfou 
foi a afirmação (e mesmo invenção) de identidades até aqui marginalizadas. 
 
Estará, então, o híbrido na moda? Ao nível “racial”, é certo que não. Se uma cara mestiça faz 
sucesso nas passereles, fá-lo por ser exótica: não se reproduz nos comportamentos das pessoas 
no momento decisivo em que decidem juntar trapinhos, trocar fluidos e fazer a geração seguinte. 
Ao nível étnico, já a coisa é diferente: não há como ignorar os bricolages cada vez mais variados 
– da “world music” à “fusion food”. Mas não nos iludamos: quando se “bricola” não se produz 
necessariamente um novo produto sincrético; antes se reforça a definição dos componentes. Isto 
é dos pretos, isto é nosso; eu junto (algumas coisas…) em mim, mas o que é dos pretos há-se ser 
sempre dos pretos. Se calhar isto deve-se ao que os antropólogos chamam “mercadorização da 
cultura”: até os traços culturais dos povos foram transformados em produtos no mercado, sendo 
as formas híbridas o resultado da criatividade do consumidor. É triste, mas parece ser verdade. 
 
As produções de híbridos acontecem, hoje, por respeito a aspectos sociais carregados de 
tensões: as relações entre “raças”, grupos étnicos, géneros e sexos. Mas, por exemplo, a 
facilidade relativa com que a homossexualidade tem vindo a ser aceitada deve-se à definição de 
um tipo de pessoa: o homem que gosta de homens, a mulher que gosta de mulheres. A mesma 
aceitação já não se dá em relação a quem queira transpor as “fronteiras da Natureza”, como 
travestis ou transsexuais. A não ser como espectáculo, durante o tempo de duração deste, no 
palco, na tela ou na passerele. Veja-se as “drag queens”, coqueluche das discotecas para 
heterossexuais…. 
 
Curiosamente, há uma área da tensão social que tem ficado de fora: a das velhas relações de 
classe. Claro que desde sempre ricos e pobres se entregaram ao desporto de fazer filhos. Mas 
estes ficavam ilegítimos e não se casavam os pais. Hoje, nem sequer se encontram. Ou porque 
cada vez mais gente pertence à gelatina social que é a “classe média” ou porque uns estão no 
condomínio privado e os outros no bairro de realojamento. E quando surge um híbrido de 
classe, como o “novo-rico”, não há moda que o legitime. E, no sentido contrário – o “novo-
pobre” – a invisibilidade é total: esconde-se em casa comendo salsichas de lata para poder pagar 
a prestação do carro. 
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Algures em Nova Iorque ou Londres (está bem, às vezes Lisboa…) há pessoas que hibridizam a 
sério, são felizes e contaminam os outros de felicidade. Mas a maioria de nós – pós-modernos 
fragmentados – ou não consegue juntar os cacos e produzir uma coisa nova e única, ou continua 
a olhar para a etiqueta. Catalogadinhos e sentados no sofá, contemplamos embevecidos a beleza 
de Keanu Reeves ou a ousadia de K.D. Lang. O sentimento de “transporte” que sentimos é tanto 
maior quanto maior a nossa distância desse modelo. É pena. Talvez, no fundo, a mudança se 
faça de pequenas coisas – como um taxista que me transportou outro dia e que, em vez de me 
atormentar com o futebol ou dizer mal das mulheres ao volante, ouvia música clássica a altos 
berros. 
 
 
Sebastião 
(Revista Ícon, 11.00) 
 
Roma Antiga. Um jovem alista-se no exército. Cai nas boas graças do imperador Diocleciano 
até que alguém o denuncia como cristão. Imagine-se a desilusão: um dos favoritos do imperador 
havia, afinal, aderido à absurda teoria igualitária do cristianismo. Provando quanto o afecto se 
pode transformar em raiva, o imperador ordena que o trespassem com setas, amarrado a um 
poste. Dado por morto, uma caridosa cristã, de nome Irene, vai buscar o corpo para o sepultar. 
Mas Sebastião não havia morrido com as setas e Irene acolhe-o em casa, onde lhe trata as 
feridas, não conseguindo impedir o jovem idealista de se confrontar com o imperador. Sebastião 
conhece então a morte pela segunda vez: é açoitado até falecer e jogado para a cloaca máxima. 
Mas uma outra cristã, Lucina, vê-o em sonhos. O jovem soldado ter-lhe-á dito que ela 
encontraria o seu corpo perto do circo, pendurado de um gancho, intocado pela imundície e que 
deveria sepultá-lo nas catacumbas, perto dos restos dos Apóstolos. 
 
Sebastião tornar-se-ia, pois, num santo da Igreja Católica Romana. Padroeiro da peste, do gado 
ou da guerra, consoante os contextos, podemos encontrá-lo nos altares das igrejas, nas 
procissões, como orago de localidades e como festejado em romarias. 
 
Mas ele tornou-se em algo mais. Em símbolo e veículo de outros sentimentos e outras estéticas. 
Mishima viria a deixar-se fotografar como S. Sebastião. Derek Jarman dedicar-lhe-ia um filme. 
Um pouco como a sua morte na cloaca foi esquecida a favor do primeiro martírio com as setas. 
Esquecido também o acrescento – tardio – do episódio de Irene, o que dele se reteve foi, 
sobretudo, esta imagem: um homem jovem, quase nu, atado a um poste, cravejado de setas, 
expressando uma agonia que pode ser interpretada como prazer. É sem dúvida esta imagem 
carregada de sexualidade que atraiu a atenção de inúmeros pintores. O sacrifício do corpo – a 
eucaristia – é um pilar da crença cristã. E as relações entre esta e a vivência ocidental da 
sexualidade não se resumem à ideia de que a primeira reprime a segunda. Ela também a forma, 
dá-lhe contornos, define o desejo. Das representações renascentistas, centradas na humanidade 
dos corpos e na corporalidade dos humanos, até ao fascínio homoerótico e sado-masoquista com 
a iconografia de Sebastião, as suas imagens são um condensado da nossa relação entre 
espiritualidade e sexualidade. De facto, da sua inseparabilidade. 
 
IMAGENS: Cruzeiro (Seixas, Caminha); Pintura mural (Cabrália, Bahia); Botticelli (1440-
1510); Mantegna (1432-1506); Guido Reni (c 1615); Peter Paul Rubens (c 1615); Shinoyama e 
Mishima (1966); Pierre et Gilles (1987). 
 
 
Fumo 
(inédito) 
 
Uma vida estúpida, ocupada com o lado “fábrica de encher chouriços” que a universidade 
assume (cada vez mais), impediu-me de ir ao cinema com a frequência de outrora. Agora as 
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coisas acalmaram com o começo do Verão, e chegou a hora da vingança. De uma assentada fui 
ver “Fumo” e “Fumo Azul”, os dois filmes de Wayne Wang. Confesso que não distingo os 
nomes chineses. Tinha tido uma boa experiência com “O Banquete de Casamento” de Ang Lee 
e uma péssima experiência com um filme de Hong Kong chamado o “Expresso de não-sei-quê”. 
Este último foi louvado pelos críticos. “Fumo” e “Fumo Azul” são corridos a suficiente mais. 
Coisas da vida. 
 
Os dois filmes reconciliaram-me com o cinema que se vai fazendo, com a narrativa 
contemporânea, com a América. Dos anos que vivi nos Estados Unidos guardo a recordação de 
três Américas desagradáveis. A primeira é a da classe alta branca, dos colégios privados, dos 
queques locais com os seus mocassins, camisas polo e BMWs e a obsessão, à beira da histeria, 
com os sinais de classe e o perigo constante dos seus desvios. A segunda é a América da imensa 
classe média dos subúrbios. Já foi muito castigada no cinema e na literatura, mas também é o 
modelo por defeito que nos surge na TV todos os dias: puritana e consumista, ignorante e 
afluente, é um mundo de casas sem cinzeiros e mães que não conseguem beijar os filhos – e isso 
diz tudo. A terceira (aviso: o que se segue é politicamente incorrecto) é a América da cultura 
negra urbana, fechada sobre si mesma, ritualista até dizer basta, separacionista ao ponto de se 
odiar a si mesma. 
 
A Brooklyn de “Fumo” e “Fumo Azul” mostra uma outra América. A classe alta branca não 
existe ali e nem imagina que aquilo ali existe; a classe média suburbana só ouviu falar de 
Brooklyn na televisão, imaginando um mundo de tiroteio constante, enquanto limpa a pistola 
que guarda no armário por cima do lava-loiças; a Afro-América separacionista não quer saber 
de um mundo pluricultural (Spike Lee terá gostado destes filmes?). Algumas das melhores 
coisas da América estão preservadas nesta Brooklyn de celulóide: a vizinhança e a capacidade 
de comunicação. Mas estão-no em estado de tensão, de ebulição, diálogo e confronto, que é o 
seu melhor estado. Não o estão por obrigação social, ética protestante ou para manter as 
aparências. Estas pessoas gritam, insultam-se, entrechocam-se, mas delas transpira uma intensa 
humanidade. Indivíduos, culturas e comunidade citadina caminham pelo fio da navalha – a 
condição do que de melhor têm as civilizações urbanas. 
 
Este é o cinema dos nossos tempos. O cinema que olha para si próprio com modéstia. O cinema 
que, quando o seu olhar depara com o umbigo, em vez de ver nele um buraco vertiginoso, 
imagina o cordão umbilical que liga uma pessoa a outra, e esta a outra ainda e por aí fora até à 
comunidade dos umbigos. Faço um esforço de memória e não consigo encontrar um filme 
português que tenha conseguido dar a imagem equivalente de Lisboa e das suas pessoas. Faço 
um esforço de memória e não consigo encontrar um livro ou um guião português que tenha 
conseguido servir de base para esse filme inexistente. 
 
O que se encontra é invariavelmente uma de quatro coisas. Primeiro, as estafadas reflexões 
sobre a identidade nacional, a portugalidade, a saudade, o decadentismo. Segundo, as estafadas 
secas sobre uma ruralidade mitificada, cheia de tradições “genuínas”, populares repletos de 
“sabedoria”, contemplações sobre os “ritmos lentos” e os “tempos cíclicos” do Portugal 
supostamente profundo. Terceiro, os sarcasmos em torno do popularucho, tipo Holywood em 
Alfama. Por fim, imitações apressadas de modelos estrangeiros de uma cidade nocturna, 
marginal, com túneis, yuppies e droga, como se Lisboa fosse um condensado das capitais 
cosmopolitas sob um céu semi-tropical. Só há duas explicações possíveis: ou a realidade 
portuguesa e lisboeta não é humana e complexa, ou os cine-artistas portugueses não a sabem 
ver, ouvir e sentir (ou não são artistas, mas essa hipótese é mázinha). 
 
Com os filmes de Wayne Wang ficamos entusiasmados com a “sujidade” humana. Com a maior 
parte dos filmes nacionais, tudo se esfuma ao saír da sala. Alguém sabe dizer porquê? 
 
 
Uniões de Facto I 
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(Público 22 Junho 1997) 
 
A recente polémica em torno das propostas de legislação sobre as uniões de facto começou da 
pior maneira possível. No sábado, 14 de Junho, o semanário “Expresso” anunciava que a 
proposta da JS defendia a legalização das uniões de facto entre homossexuais. A estratégia é 
clara: instrumentalizar os preconceitos homofóbicos para, de uma assentada, transformar as 
uniões entre pessoas do mesmo sexo no problema central e minar a própria legislação relativa à 
(assim supomos) imensa maioria de casos, constituída por casais de sexo diferente. Um 
arcebispo é igualmente convidado a emitir a sua opinião, constituindo-se assim o campo da 
discussão como sendo um debate maniqueísta entre os socialistas republicanos e laicos, por um 
lado, e a igreja católica romana, por outro. 
 
Tudo prossegue num fórum da TSF, em que Sousa Pinto esgrime os argumentos da adequação 
da lei à realidade social, e Maria José Nogueira Pinto ilide as questões remetendo-as para o foro 
privado (façam mas não mostrem). Os ouvintes ou apresentam argumentos de revolta moral ou 
argumentos de evolução dos tempos. Quase ninguém fala em direitos, na sua extensão a mais 
gente e numa melhor gestão da diversidade social de facto. 
 
Na realidade, a proposta da JS só refere os homossexuais por defeito, quando os exclui do 
direito à adopção, e marginalmente, quando cita a proposta dos socialistas espanhóis, em que 
não se distingue entre hetero e homossexuais. Por outro lado, a igreja católica romana não é 
necessariamente o pólo oposto no debate. Ela já deu provas de saber adaptar-se às mudanças 
históricas. Basta ver como o divórcio não constitui hoje o tabu de há duas décadas apenas. Tal 
como no debate sobre o aborto, a batota dos detractores da adequação das leis à realidade social 
consiste em ilidir persistentemente essa realidade. E a realidade é esta. A nossa sociedade, no 
que diz respeito à constituição de uniões, apresenta uma imensa diversidade: pessoas que se 
casam religiosamente; pessoas que se casam civilmente; pessoas que vivem em união de facto; 
sendo que estas tanto são de sexos diferentes como do mesmo sexo. No que diz respeito à 
família, a realidade ainda é mais complexa: não só cada um destes quatro tipos de união 
resultam em tipos de família diversos, como a própria família “tradicional” passa por ciclos 
diferentes ao longo da vida dos seus membros, dissolve-se, recompõe-se, reconstitui-se. 
 
Por isso mesmo a nossa Constituição distingue o direito a constituir família do direito a contrair 
casamento. Aquela não depende necessariamente deste. Quem defende a criação de legislação 
para as uniões de facto está simplesmente a defender que se confirme a liberdade de escolha da 
forma de união. Ninguém está contra o casamenteo, que continuará a ser uma opção e que se 
manterá (ou não) sadio graças aos seus próprios méritos. Os detractores querem limitar e 
impedir o acesso a direitos. Os apoiantes apenas querem aumentar o leque de escolhas. É 
perfeitamente legítimo que haja pessoas que não querem entrar numa união através da hiper-
regulamentação implícita no contrato de casamento. Mas também é legítimo que possam querer 
a sua união reconhecida, usufruindo dos direitos legais no que diz respeito à fiscalidade, 
arrendamento, sucessão, paternidade e maternidade etc. Não se trata de querer direitos e recusar 
os deveres. Trata-se de criar um novo tipo de contrato, mais adequado às tensões e equilíbrios 
próprios da relação entre a livre escolha amorosa como base das relações afectivas 
contemporânreas, por um lado, e as consequências que daí possam advir para o futuro dos 
próprios e de terceiros. 
 
A proposta da JS é oportuna. Numa democracia moderna não se pode acusar a temática desta 
proposta de ser marginal e pouco prioritária, pois ela tem a ver com o mais básico contrato 
social entre dois indivíduos, com a charneira entre a privacidade e a constituição política. Mas a 
proposta da JS é também defeituosa e tíbia: não concede a dignidade notarial ao registo das 
uniões de facto; obriga-as a passar por um período probatório, como se os contratuantes não 
fossem pessoas de boa fé; e, de facto, não contempla por escrito (as declarações verbais de 
Sousa Pinto são, neste sentido, inócuas) a igualdade de direitos entre casais do mesmo sexo e de 
sexo diferente. O cerne da questão está na recusa sistemática dos partidos e dos parlamentares 
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em introduzirem no artº 13º da Constituição a salvaguarda da não discriminação em função da 
orientação sexual. Continua-se, assim, a praticar a arte da hipocrisia, que consiste em dizer que 
as pessoas podem fazer o que quiserem na privacidade, mas não podem existir socialmente 
como pessoas de direito, em igualdade com os outros cidadãos. 
 
As reacções contra a legalização das uniões de facto pretendem defender valores tradicionais 
através da limitação de valores alternativos. Se esses valores fossem assim tão generalizados, 
não precisariam nem de regulamentação nem da proibição tácita de alternativas. O argumento é 
semelhante aos que dizem que se tem que ir devagar, legalizando primeiro um tipo de uniões e 
só mais tarde outro tipo, depois da misteriosa mudança de mentalidades. Como se a igualdade 
de direitos estivesse sujeita ao escrutínio de uma espécie de referendum cultural que a maior 
parte das vezes é uma projecção de alguns mais do que uma realidade palpável. Tanto os 
“reaccionários” (os que reagem…) como os socialistas do sim mas não tanto deviam ler as 
propostas franceses (Verdes e socialistas) sobre o partenariat e o contrato de uniões sociais, para 
perceberem o que é, no limiar do século XXI, procurar fórmulas múltiplas de as pessoas se 
prestarem apoio moral e material perante o Estado e a sociedade. 
 
A resistência a estas mudanças só pode conduzir a duas coisas: a decadência das próprias 
instituições que se defendem, porque estas passarão a ser manipuladas para se fazer delas o que 
a lei não permite; e a infelicidade e exclusão de um número cada vez maior de pessoas. 
 
 
Uniões de Facto II (Inédito) 
 
Tenho sido confrontado com opiniões de muitas pessoas que dizem não perceber qual o 
interesse da questão das uniões de facto, uma vez que o casamento existe sempre como recurso 
para a legalização de uma união. Os mais libertários dizem mesmo que não querem o Estado a 
interferir nas suas vidas, opinião partilhada, curiosamente, tanto por gente conservadora como 
progressista. Na base destas opiniões creio estar alguma falta de informação: é que as propostas 
em causa não obrigam ao registo das uniões de facto. E se os casais de sexo diferente têm o 
recurso do casamento, o mesmo não se pode dizer dos casais do mesmo sexo. Mas verifico 
também alguma desatenção em relação à dinâmica dos valores que regem as relações afectivas 
nos dias de hoje. É que hoje há pessoas que se casam mais pelo ritual e a festa do que pelos 
direitos e deveres. No fundo, acreditam mais no seu contrato interpessoal: o casamento durará 
enquanto as pessoas se amarem, independentemente das considerações patrimoniais e até das 
eventuais (hoje em dia planeiam-se…) crianças, já que as consequências duma separação serão 
pesadas tanto no caso do casamento como no caso da união de facto. A “relação pura” parece 
estar a triunfar: uma relação aguenta-se (claro que isto é ideologia, mas não conseguimos viver 
sem ela…) enquanto as pessoas dela retirarem um sentido de felicidade. Isto não é hedonismo, é 
honestidade. Para garantirem tal coisa, precisam de ser economicamente independentes e 
precisam de uma ideologia que lhes diz que as crianças estão melhor com pais divorciados dos 
que com pais em conflito. 
 
É este consenso sobre os afectos e as relações que permite que as diferentes opções de aliança 
entre duas pessoas pareçam ser indiferentes. Mas não o são para os casais do mesmo sexo. Os 
quais são vistos cada vez mais como “legítimos” justamente porque se justificam com base na 
mesma ideia de relação pura: o amor, para lá de todas as diferenças, até de sexo (problema que, 
obviamente, se aplicaria mais aos casais de sexo diferente…). Neste momento é possível às 
pessoas de sexo diferente casarem-se religiosamente, pelo civil, ou unirem-se de facto. Na 
primeira forma há um sacramento e todas as obrigações legais, incluíndo as afectivas e sexuais, 
controladas pelo Estado. No segundo, existem todas estas, menos o sacramento, e uma maior 
liberalidade no divórcio. Na terceira, o que se pretende é que existam todas, menos o 
sacramento, claro, e o controle do contrato afectivo e sexual. Trata-se, pois, de alargar o leque 
de escolhas. Não se trata de imoralidade: trata-se de reforçar a moralidade da relação pura. 
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Não admira, pois, que os “homossexuais” estejam no centro do debate. Um estatuto para os 
homossexuais apenas seria uma forma de discriminação. Ou a legislação sobre uniões de facto 
se aplica a todos, hetero e homo, ou corre-se o risco de ter uma lei especial para um grupo 
especial. Sendo igual para todos, chegamos ao busílis da questão: ela não poderá fazer ressalvas 
em relação à capacidade legal para a adopção e para o recurso à inseminação artificial, como a 
JS pretende. O que se passa é que, depois de perdida (excepto em Portugal, como ficou 
demonstrado na “lei do aborto”) a batalha patriarcal e clerical de delimitar os direitos 
reprodutivos das mulheres, agora a sanha concentra-se nas possíveis mães solteiras e nos casais 
de duas mulheres (isto confirma-se na proposta de lei sobre Procriação Medicamente Assistida). 
Quanto à adopção, o que se verifica é a amnésia histórica: a regulamentação do casamento fez-
se em grande medida por razões patriarcais e patrimoniais e não por um interesse pelo bem das 
crianças, que aliás eram tidas por seres inferiores, não-pessoas, absolutamente subjugadas ao 
poder paternal. A adopção é uma questão demasiado séria – na actual situação de milhões de 
crianças orfãs no mundo, e das esperas nos “lares” (que hipocrisia…) – para ser esgrimida como 
argumento homofóbico no debate em torno das uniões de facto. 
 
Uma pequena provocação para terminar: passa pela cabeça de alguém impedir que dois 
cidadãos negros adoptem uma criança branca porque ela vai ser gozada na escola pela crueldade 
infantil? E não é para civilizar essa crueldade que a educação existe, sobretudo a educação para 
a cidadania e o respeito pela igualdade entre os cidadãos apesar das diferenças identitárias? 
Claro que este argumento só é compreensível por quem não ache que a homossexualidade é 
uma doença ou um desvio a esconder. Mas com esses (já) não falo, a três anos do século XXI. 
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ENTREVISTAS 
 
Babel, Jornal da Bienal de Cascais, 1995. Por Rui Catalão. 
 
Podemos falar de uma “cidadania dilacerada” , de uma cidadania esvaziada de conteúdo? 
 
Palavras como ecologia, cidadania, democracia, solidariedade são exemplos de conceitos que 
circulam com muito à vontade, que são ditos por toda a gente e que estão escritos nas 
constituições. Mas não é só a simples questão de, apesar disto tudo, não serem cumpridos. As 
pessoas mais responsáveis pela acção política, pela concretização das coisas, não sabem (ou, 
pelo menos, não demonstram saber) o que querem dizer com essas palavras. Usam-nas como 
fetiches, são palavras fetiche. 
 
A democracia representativa é uma democracia “real”? 
 
A democracia representativa é o grau zero, um ponto de partida. E é um ponto de partida 
inalienável, é fundamental. O problema em Portugal é que, durante muito tempo, foi um ponto 
de chegada. E depois demorou muito tempo a tornar a pegar o movimento e a perceber-se que 
não bastava a democracia representativa. A maioria das pessoas não tem a mínima capacidade 
(no sentido de poder), não tem o mínimo poder de decisão sobre as condições da sua vida. E 
essa é uma ausência de democracia. 
 
Hoje faltam elementos de ligação das pessoas à sua realidade, elementos de compreensão? 
 
O que falta às pessoas é educação. Educação no sentido de perceber. É a pessoa que, ao mesmo 
tempo que aprenda sobre si própria e sobre os seus sentimentos, que aprende a gerir-se a si 
própria como pessoa, aprenda também a desmontar mecanismos sociais que a ultrapassam. Se 
não sei como funciona minimamente a sociedade, se não sei quais são as suas regras básicas, 
não sei como é que certas maningâncias ou certas coisas boas podem ser feitas, logo não mexo. 
E, quando muito, reajo apenas emotivamente e exclusivamente – o que é um problema 
civilizacional gravíssimo. 
 
Estamos a chegar a um ponto crítico numa série de questões? 
 
Estamos, no caso das pessoas que têm responsabilidades políticas – não dos cidadãos em geral 
mas de quem tem responsabilidades para decidir o que é que se faz amanhã ou depois. Há uma 
enorme inconsciência, ignorância mesmo. Grande parte das pessoas que tem cargos de decisão 
políticasofrem do mesmo problema de falta de educação, neste sentido. Mas isso é parte. A 
outra parte é a irresponsabilidade, que é prestar mais atenção a determinados efeitos de fachada 
ou a estratégias de poder imediato do que a um projecto para um país. E a terceira coisa é, 
nalguns casos, má-fé. Porque de facto há n interesses que são garantidos pela ausência de 
educação nesse sentido que estou a dizer. 
 
O que falta para que as pessoas tomem medidas concretas face aos problemas da economia e da 
ecologia? 
 
O impedimento é cultural, dos mais difíceis de ultrapassar e que se liga à questão do “welfare 
state” ou da solidariedade social. Só se resolve o problema ecológico e só se garante que esta 
“porcaria não rebenta toda”, só se evita emigrações em massa (uma variável desse problema), e 
só se evita o aumento da pobreza (outra variável) , se as pessoas estiverem dispostas a ter menos 
de certas coisas, a partilhar, a baixar o nível das suas expectativas. Nomeadamente de consumo, 
que já se tornou num traço cultural como uma forma de pensar ou uma língua. E a nível da 
classe política é terrível pedir isso às pessoas. 
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O cidadão em geral está disposto a aceitar uma reconstrução social constante, a viver numa 
linha fina? 
 
A maioria das pessoas tem tendência para a conservação e para a estabilidade, ou pelo menos 
um grande desejo disso. A questão é: será que a maioria das pessoas tem condições assim tão 
boas de vida, de liberdade e de criatividade ao ponto de poderem aceitar ou desejar apenas a 
estabilidade, desejar apenas a manutenção das coisas tal como estão? Creio que não. É 
relativamente evidente que os problemas são tais que, a partir do momento em que se gera uma 
mínima movimentação, uma proposta interessante de melhoria, as pessoas têm consciência 
suficiente para aderir a essa transformação. A única coisa em que a estabilidade é importante é 
que essas transformações se façam num quadro que não ponha em ruptura completa as relações 
sociais tal como existem. 
 
Em termos civilizacionais, a única perspectiva ou garantia que temos é de progresso 
tecnológico? 
 
Não. O que está a acontecer (de uma forma que, historicamente, não acontecia tanto) é que há 
determinado tipo de avanços tecnológicos que estão a permitir, por um lado, mudanças na forma 
de as pessoas perceberem a vida e o mundo e, por outro lado, mudanças na própria qualidade 
das relações sociais e das relações entre as pessoas. Estou a pensar na informática, nos 
multimédia, nas redes mundiais de informação, na interacção. Portanto, há uma série de avanços 
tecnológicos que permitem – mais depressa, abrangendo mais gente, mais barato, de forma mais 
imediata e menos controlável pelo poder exterior às pessoas – que as pessoas exerçam a 
cidadania num sentido mais amplo. Portanto, é impossível reduzir a ideia de progresso 
tecnológico a uma tecnologia nova, porque toda a tecnologia nova que agora está a ser feita tem 
embutida nela grande potencial de transformação das relações entre as pessoas. 
 
Não há espaço para uma intervenção directa tendo como consciência uma ideologia ou utopia 
maior? 
 
Acho que não, mas depende muito da conjuntura. Em muitos países islâmicos, os preceitos 
religiosos estão a ser transformados em forma de utopia política e sociol. Ou seja, a tentação de 
aplicar uma realidade de tipo mitológico, tal como está escrita, aplicá-la na realidade e imaginar 
o futuro como sendo a aplicação do passado mais remoto – projectar para o futuro utópico as 
origens últimas. É a sociedade, o Islão como organismo político-social e já não só como 
religião. No mundo em que vivemos, a maioria das pessoas, eu pelo menos, passa muito bem 
sem a ideia de um modelo absolutamente definido do que é que será um futuro ideal. Isto não 
quer dizer que não se tenha um conjunto do que se chama o pensamento contrafactual, que é 
imaginar o futuro de certa maneira. Isso existe sempre, é inerente às pessoas, à própria acção. O 
que já nã se aplica é que o que se imagina para o futuro seja um modelo de sociedade, 
perfeitamente pré-definido, antes de começarmos a agir e que, ainda por cima, seja coincidente 
com o das outras pessoas todas que participam no mesmo tipo de acção. 
 
As pessoas vivem simplesmente uma atribuição ou algo que acresce a isso?  
 
De um ponto de vista mais sociológico e antropológico, neste tipo de realidades sociais em que 
se aplica a política dos estilos de vida (como um elemento de identidade, como projecto), há 
uma série de elementos. Há muito a noção de agir para a gratificação, auto-gratificação. Há 
muito a noção de narcisismo, agir para a gratificação do eu perante si próprio, mas há muito 
também alguns daqueles elementos que os utópicos do século XIX imaginavam como sendo 
desejáveis para a sociedade do futuro, que eram justamente maior criatividade, criatividade 
individual, laços afectivos, criação de amizades, de relações amorosas. Ou seja, uma série de 
investimentos que têm muito mais a ver com o lado da afectividade, da domesticidade, da 
criatividade e que, para muitas destas camadas novas, estão a dar o sentido da vida. Estão cada 
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vez mais a ser discursos sobre o sentido da vida, que substituem evidentemente o discurso de 
tipo religioso ou de tipo ideológico, de luta política. 
 
Os sistemas tecnológicos podem chegar ao ponto em que permitem a massificação cultural, a 
constituição de uma cultura única? 
 
Acho que vai acontecer o contrário. O que a realidade tem mostrado é que, havendo níveis de 
homogeneização, são mais os fenómenos de cruzamento e variação. A disseminação a nível 
global, porque vai ter a vários locais, cria diferentes realidades. E essas realidades locais de 
miscigenação e de criação multivariada, hoje em dia, por causa da própria globalidade, têm a 
capacidade de ser reenviadas para o centro. Aquilo que é reenviado para o centro, que produz a 
tal hegemonia global, são já formas mistas que depois, todas elas, concorrem no centro. O 
potencial de homogeneização ou de variação é rigorosamente igual. Acontecer mais uma coisa 
ou outra num sítio depende de uma série de circunstâncias. Nomeadamente, de mais ou menos 
poder a nível local, para as pessoas imporem os seus modelos como alternativos e misturá-los 
com os modelos que vêm de fora. O pânico que hoje se tem com novas formas de disseminação 
é mais medo do que realidade porque, provavelmente, criará uma possibilidade de comunicar na 
mesma base, ter referentes comuns sobre os quais se pode falar mas falando de maneiras 
diferentes, criando discursos diferentes. 
 
 
A masculinidade como capital. “Senhores de Si. Uma Interpretação Antropológica da 
Masculinidade”, de Miguel Vale de Almeida. Por Octávio Gameiro (Público, 22.04.95) 
 
“Senhores de Si”, de Vale de Almeida, é o resultado de um trabalho de campo numa aldeia do 
Alentejo e trata-se da primeira investigação antropológica sobre a masculinidade realizada em 
Portugal. Um instrumento de prestígio social compensatório para quem não possui outras 
formas de poder social. Ou que reforça o poder adquirido noutras instâncias. 
 
Antropólogo social no ISCTE, Miguel Vale de AImeida acaba de publicar “Senhores de si”, que 
sintetiza a sua tese de doutoramento e que será publicado em Inglaterra, no próximo Outono. Se 
exceptuarmos as pesquisas de Lígia Amâncio, sob o prisma da psicologia social e tendo como 
objecto as características sociais da feminilidade, estamos de facto perante um trabalho pioneiro 
em Portugal: de que forma a masculinidade se constrói, se gere e quais as suas funções sociais. 
Utilizando como terreno uma aldeia do Alentejo em processo de transformação social, 
económica e cultural, a masculinidade é aqui observada como algo que precisa de ser explicado. 
 
PUBLICO – Donde nasceu esta ideia de ver a masculinidade como um objecto estranho, através 
do discurso do antropólogo? 
MIGUEL VALE DE ALMEIDA – Tem uma vertente pessoal e tem uma vertente antropológica. 
A pessoal tem a ver com o facto de eu não me sentir identificado com o que considero ser o 
modelo normativo proposto para a masculinidade. E isso está em tudo ligado com a 
antropologia. Esta tem já um espólio acumulado nos últimos anos de trabalhos sobre o género 
em que a questão tem sido sempre uma de duas. Ou a construção social da feminilidade, como 
objecto em si, ou o questionamento, a análise critica, e mesmo o ataque ao que algumas 
feministas chamavam o patriarcado. O que aconteceu a partir das leituras e da investigação que 
fiz nessa área é que me pareceu que o ataque ao patriarcado não é a mesma coisa que a 
desconstrução da masculinidade. É muito mais um ataque a uma forma institucional, vista sob o 
prisma da opressão feminina, e não sobre a constituição das identidades masculinas. Ou seja, se 
é que há homens concretos por detrás do patriarcado de que fala o feminismo, que a mim não 
me parece que haja, esses homens praticamente não existem, daquela maneira. 
P. – Existem todavia como representação. 
R.- Exacto. Havia necessidade de ver por um lado, no terreno, o que são masculinidades 
diferentes e como é que se constituem, e, por outro lado, como é que o fazem a partir de um 
modelo central, que, apesar de tudo, existe como um modelo ideológico. Mas, em relação a ele, 
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por oposição a ele, por afastamento, por aproximação, por negação, ou por adesão, várias outras 
identidades masculinas se constituem. O feminismo tradicional em antropologia estava muito 
mais preocupado em perceber quais eram os mecanismos sociais que garantiam o poder 
masculino, o que é importantíssimo, mas é diferente de perceber como é que os homens 
adquirem a masculinidade, como a gerem, o que é que entendem por ela. 
P. – Enquanto instrumento de poder? 
R. – Ao contrário do que se possa pensar, não é apenas como instrumento de exercício de poder 
sobre outros, nomeadamente as mulheres, mas é de duas outras coisas mais. É exercício de 
poder sobre outros homens e é também como forma de “empowerment” de si próprios. Nas 
situações, por exemplo, de pessoas que estão extremamente destituídas de direitos de cidadania, 
ou completamente destituídas de poder de intervenção ao nível sócio-económico, como neste 
contexto, e em que muitas vezes recursos vindos da simbólica da masculinidade são importantes 
formas compensatórias. 
P. – Funciona então como meio de adquirir prestígio social? 
R. -A ideia de prestígio está justamente ligada, no caso da masculinidade, à ideia – as coisas são 
bastante mais complicadas do que eu vou dizer – de que, à falta de outro tipo de capital, há este 
capital de ascensão social que me foi oferecido e que eu posso pôr numa conta a render. 
P. – Significa que, para certas classes socialmente desprestigiadas, o género se torna mais 
central enquanto forma de adquirir prestígio? 
R. – Essa é que é a questão. Sim, é central. Mas acontece que os outros também funcionam no 
mesmo registo. O que aconteceu neste terreno específico é que os outros – os ricos, os 
poderosos, etc.- têm grande parte dessa questão resolvida por outras formas de capital que são 
passíveis de serem vistas metaforicamente como capital de masculinidade. Ter dinheiro, exercer 
poder, manipular relações, ter clientes, são formas de poder que aparentemente não têm nada a 
ver com o género. Mas depois, nas práticas discursivas, o que eu percebi é que tem tudo a ver 
com o género. Fertilizam-se mutuamente. 
P. – Subentende-se no livro que a masculinidade permanece uma coisa que é preciso reforçar a 
todo o instante. 
R. – O que é frágil na masculinidade – isso digamos que é uma das coisas que eu defendo clara-
mente – é por ser uma forma de ascendência social. Acho que todas as formas de ascendência 
social são frágeis. É difícil alguém aguentar-se lá em cima e é preciso reforçar-se de alguma 
maneira. Não é taxativo, não é imediato. E então se uma pessoa, ainda por cima, estiver 
descapitalizada noutras fontes de poder, mais frágil ela se torna, portanto, mais performativa 
tem que ser a demonstração de que se tem aquilo. Daí algumas manifestações de machismo, ou 
de bravata, ou de todo aquele folclore que é já do senso comum criticar como sendo o 
machismo. 
P. – Porque se socorreu da psicanálise – do princípio da realidade e dos comportamentos 
regressivos – para demonstrar o carácter contraditório do modelo de masculinidade? 
R. – Porque foi o único modelo que nos foi apresentado até agora que nos fala nesses termos. 
Não é que seja o mais correcto. Era bom que houvesse um modelo sociológico ou antropológico 
para isso. O que acontece de facto é que a contradição existe, aliás, tinha de lá estar. Se não 
estivesse lá, os modelos de masculinidade não mudavam nunca. O que é mais espantoso ainda é 
a consciência que os homens têm disso. Nos raros momentos em que as pessoas falavam de uma 
forma emotiva sobre a sua auto-experiência, sobre a sua auto-identidade, essa contradição que 
eu pensei ter visto como antropólogo viam-na eles próprios como actores. Há todo um discurso, 
por exemplo, sobre o casamento como o fim da liberdade, como a submissão do homem a uma 
patroa, como o mundo das obrigações, etc. Aquele modelo não pode ser completamente de 
liberdade adolescente, porque se perdem outras fontes de prestígio, e não se pode ser 
completamente doméstico e familiar porque se perde todo o prestígio vindo do jogo, da 
diversão, da saída, do grupo homossocial de tipo adolescente. Essa contradição é claramente 
vivida pelas pessoas e nunca resolvida. Há outro tipo de marcadores de identidade social que 
ajudam a resolver isso temporariamente. Um deles é a idade. 
P. – Os seus informandos são quase sempre masculinos. Como é que isso funciona em termos 
de rigor antropológico? 
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R. -Isso passou muito mais pelo facto de para mim este objecto ser tão estranho, tão necessário 
de ser explicado que nem precisava de um outro complemento. O género não é especificamente 
sobre homens concretos e mulheres concretas. É sobre o masculino e o feminino. E depois tem a 
ver com razões extremamente pragmáticas. A dificuldade que, num contexto como este – e isto 
diz muito sobre a própria masculinidade, sobre o próprio objecto de estudo deste trabalho -, para 
um homem que é visto como parecido com os outros entrar no chamado mundo feminino. De 
facto, a clivagem entre esses mundos é bastante forte. E feita de formas muito marcadas, em 
termos espaciais, relacionais, temporais, discursivos, tudo o que se quiser. 
P. – Teria sido mais fácil para uma antropóloga? 
R. – Pessoalmente continuo a defender que neste momento é muito mais fácil para uma an-
tropóloga fazer trabalho de campo seja onde for, sobretudo sobre questões de género. Embora 
muitas antropólogas passem por alguns processos dificeis de marcação, porque estão ali 
sozinhas numa aldeia, no entanto o que acontece é que muito mais rapidamente as mulheres 
antropólogas são marcadas como homens simbólicos, isto completamente entre aspas. Ou seja, 
por via do seu estatuto de doutoras, e portanto são aceites muito facilmente pelos homens, até 
porque elas estão no espaço de representação pública, são aceites como participantes. Com 
alguns limites, é evidente. E podem sempre entrar no universo feminino, pela inerência que é 
feita nestes contextos. 
 
 
Entrevista com Miguel Vale de Almeida. (Primeira Impressão, Jornal da Associação de 
Estudantes do ISCTE, 05.95) 
 
Miguel Vale de Almeida é antropólogo. Estudou nos Estados Unidos. Escreve no “Público” aos 
domingos. E participa na Política XXI. Fomos ouvi-lo.  
 
Primeira Impressão – ISCTE: Nesta designação não se subentende o ensino da Sociologia e, 
sobretudo, de Antropologia. Não lhe parece? 
Miguel Vale de Almeida – Penso que é uma questão subjectiva. Cria certos problemas de 
identidade que são particularmente visíveis quando nos deslocamos a congressos – sobretudo 
nos de Antropologia, mas a questão também se coloca nos de Sociologia. Por exemplo, quando 
tentamos traduzir a designação para outra língua ou não faz qualquer sentido, ou fica demasiado 
colada às ciências empresariais – ao “management” -, o que dá uma ideia distorcida do que é, 
realmente o ISCTE. Acho que a ideia de mudar a designação para “Faculdade das Ciências 
Sociais e Empresariais” seria bastante interessante: por um lado a designação de “Faculdade” é 
mais nobre que a de “Instituto Superior”; e por outro, é uma designação mais real, dada a 
existência de ciências sociais e ciências empresarias. Agora, existe um problema: trata-se do 
património que o nome “ISCTE” já tem, de prestígio associado a esta designação. De qualquer 
forma, acho que este problema é resolúvel. Em suma, se se tem qualidade e se se consegue 
continuar a comprovar o prestígio que é atribuído, o novo nome assume o prestígio já 
anteriormente garantido. 
 
P.I. – Temos assistido nos últimos anos a um processo gradual de massificação do ensino 
superior, que tem sido alvo de algumas críticas. Pensa que existe uma contradição, necessária, 
entre a quantidade e a qualidade no ensino? Há uma “cultura inculta” nas Universidades? 
M.V.A. – Por vezes as coisas são colocadas de uma forma menos correcta. Por exemplo, o livro 
de Allan Bloom, “A Cultura Inculta”, tem ideias com as quais eu concordo, nomeadamente no 
ataque que ele faz à onda do “politicamente correcto”, como uma nova forma de obscurantismo, 
apesar de com ele se pretender uma libertação. Agora, onde ele erra (e ele fala do ensino 
superior norte-americano) é na ideia de que o ensino superior foi massificado. De facto, o 
ensino norte-americano – que eu conheço – não foi massificado. O erro dele é viver 
enclausurado no meio académico e esquecer-se que a tremenda maioria dos americanos não 
chega à Universidade. Isto é, o próprio mundo que ele acusa de estar massificado é tremen-
damente elitista. No caso português, eu acho que é arriscado entrar numa crítica imediata da 
massificação. Neste sentido, a massificação é desejável: é que ainda não aconteceu a abertura do 
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ensino superior e a igualdade de oportunidades. Uma segunda perspectiva para abordar esta 
questão tem a ver com o facto de não haver contratação de pessoal docente na quantidade 
desejável; de não haver aumentos significativos no financiamento ao ensino superior, e de não 
haver real autonomia. O resultado é que cada vez menos docentes têm de “tomar conta” de cada 
vez mais estudantes – estou a falar, como devem ter percebido, do risco da degradação da qua-
lidade de ensino. E aqui surge a massificação no sentido qualitativo. Esta traduz-se 
genericamente na impossibilidade de se fazerem tutorias, aulas de gabinete, enfim, um 
acompanhamento da evolução intelectual dos alunos. Dá-se, portanto, um nivelamento por 
baixo da matéria dada nas aulas. Temos como resultado desta situação que o ensino ministrado 
aos poucos alunos que chegam ao ensino superior vai ser massificado: é a isto que Allan Bloom 
se refere, na minha opinião. Eu acho que é neste sentido que se deve ter cuidado com as 
palavras: o elitismo deve ser uma noção de qualidade e não uma noção de desigualdade de 
oportunidades. 
 
P.I. – Relativamente ao “Politicamente Correcto”: acha que é apenas um problema de forma, ou 
também de ideias? 
.M.V.A. – Se fosse possível olhar de forma neutra para as ideias que se definem como 
“politicamente correctas” elas são extremamente positivas, porque são justamente o resultado de 
uma autocrítica cultural e histórica sobre o papel do Ocidente no mundo e sobre as 
desigualdades sociais e políticas no próprio Ocidente. Neste sentido, elas são positivas. O 
problema está nas consequências desta conclusão: as ilações erradas que se estão a tomar, a 
transformação de uma postura inicialmente crítica e autocrítica de questionamento num 
processo dogmático. Um segundo problema é o de se tirarem conclusões precipitadas sobre o 
valor relativo de determinadas instituições, produtos culturais e acontecimentos históricos. Por 
exemplo, eu seria o primeiro a concordar com a exposição de uma dinâmica negativa 
relativamente às Descobertas, mas não aceito um reducionismo simplista que não permite 
perceber a complexidade do acontecimento, os seus possíveis lados positivos, e não permite 
compreender, sobretudo, uma coisa: todas as transformações dos últimos anos, que os 
“politicamente correctos” destroem sistematicamente, deixaram de ser propriedade dos 
ocidentais e a dinâmica deixou de ser simplesmente ocidental e passou a ser muito mais 
misturada e complexa, muito mais “crioulizada”. A função de uma pessoa “politicamente 
correcta” – no sentido que eu gostaria que a palavra tivesse – seria procurar a “ponte” entre o 
que de muito positivo há na cultura do Ocidente (nomeadamente a análise crítica das ciências 
sociais, na filosofia, na literatura) e aquilo que de criativo, de resistente, de transformador foi 
feito no lado de lá, nos vários lados de lá: na cultura operária, no feminismo, no terceiro mundo, 
nas novas classes excluídas, etc. O principal problema do “politicamente correcto” é que está de 
tal modo preocupado com a auto-atribuição de culpas que recusa a inteligência e a autonomia 
daqueles que está supostamente a proteger. É como se, de repente, os negros, as mulheres, as 
pessoas do terceiro mundo fossem uns seres amorfos, que não têm a mínima capacidade de 
pensar, de reagir e de reformular as coisas que recebem a partir do pensamento hegemónico do 
Ocidente. Existe, portanto, um erro metodológico nas próprias conclusões que a onda 
“politicamente correcta” tira, e que resulta em consequências que são mais dogmáticas que 
libertadoras. 
 
P.I. – Concorda, então, que isto se pode tornar num novo totalitarismo? Nomeadamente – no 
que se refere à lógica da linguagem “PC”... 
M.V.A. – Sim, pode. Mas tem uma vantagem que é a de se tratar de uma proposta explícita, que 
permite que as pessoas a aceitem ou não. Isto porque quem propõe uma linguagem 
“politicamente correcta” tem um programa, ou seja, “vamos recusar a palavra x em vez da y 
porque...” É um pouco como se fosse um partido a apresentar o seu programa aos eleitores. Esta 
possibilidade de recusar ou aceitar esta linguagem é uma enorme vantagem em tempos 
democráticos, dado que permite que haja confronto e debate. Pode haver resistência, 
negociação, ou seja, as pessoas têm a liberdade de contestar. Para mim, o facto de os propósitos 
estarem explicados é uma coisa fundamental para a vida democrática. Não nos podemos 
esquecer que as formas hegemónicas de linguagem que usávamos até esta moda do “PC” eram 
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de senso comum, e isso é mais perigoso. E perigoso porquê? Porque o senso comum nunca é 
debatido, nem apresentado como proposta. A novidade da linguagem “PC” é esta: antes, a 
linguagem que se usava de forma consensual, acrítica, não era apresentada como um projecto 
nem como tendo determinados significados, mas sim apresentada como “o que há”. Isto é muito 
problemático do ponto de vista social e político, porque as pessoas não têm consciência de que 
coisas estão a reproduzir, quando afirmam determinadas coisas. 
 
P.I. – Um ensaista americano, no seu derradeiro livro, afirmava: “mais vale um homem na lua 
que um osso no nariz”. Quer comentar? 
M.V.A. – À partida é criticável. Por uma razão muito simples: se levássemos à letra essa 
afirmação, chegaríamos à conclusão de que é mais acessível a um ser humano pôr um osso no 
nariz do que ir à lua, donde o indivíduo que está a pôr o osso no nariz está, de algum modo, a 
dominar e controlar aquilo que está a fazer, sustentado por uma série de significações que 
partilha com indivíduos da mesma cultura. Mais do que o indivíduo que vai à lua, pois este 
último vive uma experiência extremamente rara. Agora, de um ponto de vista mais sério, o que 
está implícito nessa afirmação é a noção de que devemos deixar de pensar que é tudo igual e que 
nem tudo tem o mesmo valor, que tudo é uma questão de alternativas que não podem ser postas 
em termos de melhor e de pior. Como sabem, isto é o relativismo cultural exacerbado. Eu acho 
que esta questão tem de ser colocada em perspectiva histórica. O relativismo cultural apareceu 
como proposta de interpretação do mundo por volta dos anos 20 e 30, e ganhou uma força muito 
grande com um ataque declarado às teorias de eugenia, que na altura vigoravam em grande parte 
da Europa e nos Estados Unidos, das quais o nazismo é a mais trágica e ridícula formulação. O 
relativismo cultural defendia a ideia de que a cultura determinava mais as formas de funciona-
mento humano do que a biologia e, por outro lado, que não havia uma escala de progresso e de 
comparação possível porque se analisássemos sistematicamente uma dada cultura 
perceberíamos que as coisas que nos parecem a nós mais bizarras faziam sentido localmente e 
eram funcionais, serviam para fazer coisas. Este é o relativismo cultural que interessa, porque 
está historicamente localizado. Depois, ele passou para níveis cada vez maiores de senso 
comum e de política, no sentido mais geral, ou seja, tornou-se num princípio de organização nas 
sociedades ocidentais, através da noção de igualdade de oportunidades, de direitos humanos, de 
multiculturalismo. O problema começa quando este relativismo cultural (com cujos 
pressupostos eu concordo) chega a um ponto que impede as pessoas de fazerem juízos de valor 
sobre a justiça ou injustiça de determinadas instituições ou situações. Eu costumo exemplificar 
aos meus alunos esta questão, com o problema das mutilações sexuais praticadas em algumas 
zonas de África. Trata-se, genericamente, de mutilações nos órgãos genitais das mulheres e sig-
nifica, basicamente, na vida dessas mulheres, uma ausência de liberdade, uma ausência de uma 
vida erótica e sexual completa. Os “hiper-relativistas culturais” vêm dizer que isso é assim 
porque “faz sentido nesses contextos”; “são as próprias mães que querem que as filhas sejam 
mutiladas, porque ganham mais prestígio”. Eu acho que não se resolve este problema com um 
jogo de avaliações morais de parte a parte, mas sim com outra coisa muito mais importante que 
é fazer uma boa investigação no terreno e que se ouçam as várias pessoas a falar. O que se tem 
feito de errado, não só na Antropologia mas também na Sociologia, é não ouvir o que as pessoas 
directamente implicadas têm para dizer, ou dar mais importância a alguns grupos sociais do que 
a outros. O que acontece é que quando se vai para o terreno fazer investigação verifica-se que a 
opinião dos próprios actores sociais desse contexto não é uniforme. Ou seja, o que se passa é 
que há algumas mulheres a favor daquilo, e há algumas que são contra aquilo; há algumas mães 
que dizem que é assim que deve ser, e outras que não; há alguns homens que concordam com a 
instituição, e há outros que não. O que precisamos é de uma forma de entender o social em que 
reconheçamos que nunca, em sítio algum, as pessoas concordam necessariamente com as regras 
segundo as quais estão a viver. Ora, o relativismo cultural exacerbado parte, então, de um erro 
metodológico e epistemológico, que é pensar que as culturas são coisas fechadas e uniformes, 
uns sistemas perfeitos de significado e de sentido onde toda a gente concorda com o que se 
passa em última instância. Este erro é de tal maneira flagrante que basta olhar para a nossa 
sociedade para ver que não é assim: 99,9% das questões são questões sobre a moralidade, 
culturalmente relativa. Donde se deve partir do princípio de que em qualquer sociedade o 



 212 

mesmo poderá acontecer. O problema é que durante muito tempo se achou que a sociedade 
ocidental era essencialmente “outra coisa”, e depois havia tudo o resto. Hoje em dia esta 
concepção está ultrapassada: a Antropologia e a Sociologia analisam o social e o cultural, 
pressupondo que existem determinados princípios que são universais no funcionamento das 
sociedades. Por exemplo, as sociedades baseiam-se em formas de negociação e de conflito – 
nunca nenhum poder cultural é pacificamente partilhado por toda a gente. Donde, e para 
terminar, essa ideia de “homem na lua e de osso no nariz” acaba por padecer justamente desse 
problema: não reconhecer que tanto o homem na lua como o homem que põe o osso no nariz 
são, de certa forma, resultado de uma negociação. Existe um capital cultural importante nas so-
ciedades dos homens com um “osso no nariz” que não pode ser subestimado e ignorado, só por 
acharmos que é mais complexa e importante a ida do homem à lua. As duas coisas são 
necessárias e podem-se fertilizar mutuamente. 
 
P.I. – Num artigo recente falava em “caviar para todos”, não lhe parece um projecto irrealista 
para as “sociedades dos dois terços”? 
M.V.A. – É de facto um projecto basicamente irrealista, no sentido do termo. Ora o valor do 
pensamento é justamente permitir que se façam coisas no sentido de... o que interessa são as 
coisas que se vão conseguindo à medida que se tenta atingir um dado objectivo. Por outro lado é 
evidente que a imagem “caviar para todos” é impossível e inviável, quanto mais não seja por 
razões ecológicas... A ideia que se encontra por detrás de tal imagem é nós – a Esquerda... 
 
P.I. – Bem, Esquerdas há muitas... 
M.V.A. – Esquerda “lato senso” – ou a esquerda com qual me identifico – não cairmos num 
erro trágico que é reconhecermos de uma forma derrotista que existem coisas que não se podem 
transformar. Este erro teria como resultado aceitarmos como inevitável uma imensa maioria de 
excluídos e uma pequena maioria de pessoas com conforto, com acesso aos bens que a humani-
dade inventou, ao “homem da lua” de que falávamos há pouco. Esta postura derrotista é muito 
perigosa porque em última análise leva a governos dispostos apenas a pequeníssimas 
transformações políticas. A morte da utopia no pensamento social-democrata – ou seja aquele 
que o PS e a social-democracia têm – teve como consequência a invenção apenas de sistemas de 
gestão e contenção da exclusão social. Eu acho que é necessário algo mais. Nomeadamente ga-
rantir que o princípio fundamental seja a igualdade de oportunidades. Assim, numa linguagem 
metafórica, o “caviar para todos” significa garantir que as pessoas à partida sintam que não têm 
um estigma social de tal forma profundo que as impeça de sequer pensar na possibilidade de 
comer “caviar” – por “caviar” entende-se, por exemplo, acesso ao ensino superior, acesso a um 
sistema de saúde eficiente, a um sistema de justiça célere, etc. Ou seja, o importante é que o 
mecanismo de selecção social seja outro e não a exclusão à partida por via da marginalização, 
da pobreza. 
 
P.I. – Mas, como no Ocidente liberal são os tais “dois terços” que decidem as eleições, não será 
que a Nova Esquerda nunca passará de um simples “clube de ideias”? 
M.V.A. – Olhe, se não acharmos (como, aliás eu nunca o fiz) que são as transformações 
materiais (no sentido marxista do termo) que provocam as transformações de ideias, mas que 
pelo contrário, o mundo das ideias é relativamente autónomo e também ajuda a provocar 
mutações no plano material (nomeadamente através de transformações políticas que 
posteriormente organizam de forma diferente o material), então não há mal nenhum em 
pensarmos que deve existir um sector de actividade política que produza ideias. No entanto as 
ideias têm sempre que ganhar vida social. O que interessa é que esse mundo de ideias políticas 
inovadoras influencie o mais possível aquilo que se chama os “movimentos sociais”, mais do 
que os partidos. Os movimentos sociais têm a capacidade de unir as pessoas de origens 
diferentes com interesses específicos: têm a capacidade de fazer “lobby” perante os partidos, os 
quais se assumem como organizações estruturadas para a tomada de poder, de uma forma legí-
tima e, até agora, insubstituível. Portanto, as ideias são produzidas por pessoas que se 
especializam mas estão sempre a ser constantemente aferidas por movimentos sociais que 
pedem ideias para resolver os problemas que enfrentam; os problemas que os movimentos 
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sociais – feminista, pacifista, ecologista, etc. – enfrentam não são imediatamente resolúveis pelo 
tipo de orgânica dos partidos políticos que têm uma vocação muito mais generalista, mais 
vocacionada para a gestão da sociedade durante quatro ou cinco anos. A perspectiva dos 
movimentos sociais é, pois, simultaneamente mais civilizacional porque aborda questões que 
ultrapassam a mera gestão pública, e mais local e pessoalizada porque tem em conta os 
interesses que dizem directamente respeito às pessoas. 
 
P.I. – Num artigo publicado recentemente afirmava que “Ao contrário do que se pensa, os 
estudantes não são os operários e os docentes os patrões. Quando os próprios perceberem isto e 
lutarem em comum, os governos que se acautelem.” Desenvolva lá esta ideia. 
M.V.A.- Se fizermos um estudo etnográfico nas universidades veremos que existe uma 
diferença muito maior entre professores e alunos do que aquilo que imaginamos. O que 
pensamos é que o professor é aquele que dá notas e o aluno é aquele que aprende e recebe notas. 
Mas existe uma diferença muito mais importante: é que os alunos passam e os professores 
ficam. Isto origina uma diferença no grau de incorporação social relativamente às universidades: 
os professores estão aqui a fazer o seu trabalho, com todos os problemas salariais e sindicais que 
isso implica, para além do facto dos professores serem poucos e conhecerem-se todos durante 
muitos anos. Por outro lado, e durante um período de quatro ou cinco anos, passam levas de es-
tudantes que depois desaparecem e que estão numa situação social perfeitamente diferente: não 
é o seu emprego, não é a sua carreira, é o caminho para ela, na maior parte dos casos. Isto 
significa que os problemas das universidades nunca deverão ser problemas de tipo 
patrão/operário, porque não há uma real dicotomia entre professores e alunos, pela razão de que 
estão, à partida, em lugares sociais completamente diferentes e incompatíveis. O que acontece é 
que as reivindicações estudantis têm um carácter cumulativo muito interessante: aquilo que uma 
geração de estudantes faz é conquistado e dado como garantido à geração seguinte. No entanto, 
o que acontece é que por via das transformações políticas, aquilo que foi dado, é retirado outra 
vez. A acção política dos estudantes na universidade em relação ao sistema de ensino tem uma 
dinâmica muito mais confusa – no sentido bom da palavra – e isso cria um relativo espanto nas 
pessoas que estão na universidade, nomeadamente nos professores. O que acontece é que 
surgem problemas específicos relativos à carreira dos docentes os quais, se forem resolvidos, 
vão resolver alguns dos problemas enfrentados por gerações de estudantes. Por exemplo, 
bastava que se resolvesse o problema dos rácios, da contratação de professores, da possibilidade 
de investigação, das condições pedagógicas, para que gerações sucessivas de alunos tivessem 
muitos dos seus problemas, à partida, resolvidos. Turmas mais pequenas; maior qualidade pe-
dagógica; professores mais interessantes, cujo conhecimento estivesse baseado na investigação. 
O fundamental é que os estudantes entendam que o tipo de reivindicações ou problemas dos 
professores são fundamentais para resolver muitos dos seus problemas. Os movimentos 
estudantis deviam fazer um esforço para escaparem a uma regra de senso comum que é a ideia 
de que os professores são a continuidade metafórica dos pais, dos patrões, do Estado, e tentarem 
perceber uma outra coisa... 
 
P.I. – Mas será “senso comum” ou o “comum” das universidades portuguesas, talvez com 
excepção do ISCTE? 
M.V.A. – O problema é precisamente esse: os conteúdos específicos. Existem determinadas uni-
versidades onde os próprios docentes pertencem a uma oligarquia, a um “mandarinato” muito 
cristalizado e associado justamente ao poder que os estudantes combatem ao reivindicar me-
lhorias no sistema de ensino. Não acontece no ISCTE – é uma das coisas boas desta escola – 
mas acontece em muitas outras: Direito, por exemplo. Nestas faculdades onde existem estes 
problemas, os próprios docentes têm uma identidade social muito mais ligada à classe política e 
aos aparelhos ministeriais e de Estado, do que à docência e à investigação. Este problema não 
tem existido no ISCTE porque temos tido um grupo maioritário de pessoas cuja identidade 
social básica é serem cientistas, serem pessoas que se dedicam à investigação, à compreensão 
das coisas e ao ensino feito com base nessa investigação. É essa a sua identidade. Uma 
identidade mista onde a docência e a investigação se entrecruzam e que é garantida por uma 
coisa que cada vez mais espanta os colegas das outras universidades: o facto de conseguirmos 
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licenças para fazer investigação. Em muitas outras universidades isto não acontece porque os 
professores não têm este perfil de docente/investigador; são uma outra coisa, e como forma de 
ganhar prestígio, dão aulas. Daí que não compreendam nem os problemas dos estudantes, nem 
os problemas da classe docente. 
 
 
Retrato: Miguel Vale de Almeida. O Potencial Português é a Mestiçagem. Revista do 
“Expresso”, 08.03.97, por Luís Coelho. 
 
Miguel Vale de Almeida é antropólogo. Ou antes: faz antropologia (adiante se perceberá esta 
correcção). Mas não foram os seus trabalhos académicos que o apresentaram à generalidade do 
público leitor. Foi, sim, algo que ele explica não ser antropologia transposta em linguagem 
simples: as suas excelentes crónicas saídas no “Público” desde há quatro anos. Na radiografia 
que fazem da sociedade portuguesa, e não só, elas demonstram um enorme eclectismo, 
abordando desde objectos culturais a questões estritamente “de política”, a políticas de 
identidade, passando por histórias de vivência citadina entre outras coisas. Se o “Público” era o 
jornal diferente, Miguel Vale de Almeida era parte essencial dessa diferença, e não apenas, nem 
principalmente, pela razão assumida de ser homossexual. Digamos que a combinação de 
cultura, cosmopolitismo (Vale de Almeida viveu uns anos nos EUA, e nota-se), atitude e talento 
não é muito habitual entre nós. Embora no ano passado tenha saído uma recolha das suas cróni-
cas em livro, não ficou ao abrigo de remodelações. E foi assim que se viu excluído do novo 
quadro de cronistas de domingo do “Público”. Ironicamente, a sua última crónica chamava-se 
“Mil Maneiras de Morrer”. Mas ele está bem longe desse triste destino. No último ano, além das 
crónicas, publicou um livro de ficções (Quebrar em Caso de Emergência) e ainda editou um 
livro de ensaios sobre o tema do corpo, além de participar em programas de televisão, 
colóquios... – combinação de actividades invulgar no meio académico português. E sobretudo 
possível sendo professor no ISCTE, escola que Miguel Vale de Almeida define como muito 
invulgar ela própria, pois aceita a individualidade e apoia-a. Se é assim, é mais uma condição 
que torna possível enfrentar o “pensamento hegemónico” (a expressão é dele) sobre Portugal 
enquanto país “africano”, que emula a Europa (“os grandes triunfos são sempre ganhar algo no 
festival de Cannes”, etc.) e tudo o resto que se sabe. 
 
EXPRESSO – Tem tido uma variedade de intervenções públicas, e não só através da escrita. 
Qual é a qualidade principal que passa nisso tudo, se há uma? 
MIGUEL VALEDEALMEIDA – Acho que é a de pessoa, de cidadão. Sou muito avesso às 
classificações, até por via da minha profissão principal, de antropólogo. Sei muito bem que as 
identidades das pessoas são algo de muito mais polimorfo do que aquilo que é definido 
socialmente. Sempre me irritou as pessoas identificarem-se como profissionais de uma coisa. 
Num encontro casual entre duas pessoas, pergunta-se sempre “o que é que fazes?”, e o outro 
responde, sempre, “eu sou...” Não usa o verbo fazer, mas o verbo ser. A maior parte das pessoas 
vive nesta ilusão e dedica a construção da sua identidade à identidade profissional. Eu, por uma 
questão de “blague”, costumo dizer que faço antropologia. Circunstancialmente, é graças à 
antropologia que compro as batatas, porque sou docente universitário. Mas sendo docente 
universitário, considero-me mais antropólogo do que professor. O que é fundamental, na parte 
de mim que faz antropologia, é fazer investigação. 
 
EXP. – O que não parece ser vulgar entre os antropólogos é escrever tanto sobre o corpo, como 
faz. 
M.V.A. – O percurso é simples de explicar. A partir da pós-graduação, dediquei-me à questão 
do género e da masculinidade. Mas depois, como eu próprio indico no fim desse livro – 
Senhores de Si -, fiquei com a impressão de me faltar toda uma área que tinha a ver com o corpo 
e a incorporação, que tinha a ver justamente com as formas miméticas, inconscientes, como as 
pessoas aprendem e reproduzem a masculinidade ou a feminilidade, sem que isso passe jamais 
por uma perspectiva logocêntrica, centrada nas palavras. E ainda por cima com a sensação de 
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que a disciplina antropológica, como todas as ciências sociais, é muito logocêntrica. Comecei a 
preocupar-me mais com as questões que tivessem a ver com o corpo e a incorporação. 
 
EXP. – Algo que leva à ficção. Algo que não se consegue entender sem nos metermos em peles 
alheias. 
M.V.A. – Não estamos nada habituados a prestar atenção à fisicalidade das pessoas, ao espaço, 
à interacção física. Não sabemos como dar conta disso. Por isso o que eu escolhi agora, como 
futura investigação, tem a ver com aquilo em que o corpo e a incorporação são mais 
funmdamentais para produzir identidades, que são a questão que tem a ver com a raça e as 
etnias. As classificações raciais locais, aquelas que se fazem ao nível do Estado e da Ciência, 
são todas baseadas numa atenção ao corpo, na obsessão de o classificar através das suas cores, 
dos matizes da pele, do tipo de cabelo. E, ao mesmo tempo, como é que as pessoas transformam 
isso quando tentam ganhar uma identidade nova? É um assunto que está na ordem do dia. Nem 
é preciso irmos ao caso extremo do Michael Jackson. Basta vermos como qualquer pessoa numa 
aldeia do Brasil, ou das Caraíbas, manipula simbolicamente o corpo – e quando digo o corpo é 
também tudo aquilo que o atavia: roupas, comportamentos, voz, etc. – como forma de 
manipular a sua identidade segundo ela é mais ou menos prestigiante num determinado 
momento histórico. 
 
EXP. – A um outro nível, o da política. Tinha uma crónica semanal. Quando começou a fazê-la, 
sentia que essa prática lhe estava a faltar, que era uma consequência natural do outro trabalho, 
ou mesmo o objectivo último... 
M.V.A. – Achei que havia espaço para fazer uma coisa chamada crítica cultural, a ideia de que 
não temos que ser totalmente relativistas, não temos que explicar tudo o que acontece em 
sociedade e cultura nos seus próprios termos. Há que perceber que as culturas são feitas de 
processos de poder e diferenciação, e esses processos têm razões ideológicas muitas vezes não 
explicadas e causam injustiças. A minha ideia era que, com o treino antropológico que eu tinha 
e com as minhas opiniões pessoais, eu podia escrever crónicas baseadas no quotidiano 
português – o qual pode incluir tanto os acontecimentos políticos como uma conversa com a 
minha vizinha num vão de escada e a partir desses pedaços do quotidiano, extrapolar algumas 
ideias provocatórias sobre o estado do viver em Portugal neste momento. Nunca fui tão 
chamado a intervir publicamente como desde que comecei a escrever as crónicas. Desde as 
associações de planeamento familiar às dos direitos dos homossexuais, até aos congressos sobre 
mulheres e às coisas dos psiquiatras, dos sexólogos, dos médicos... Não pelos meios 
académicos, mas pelos directamente interventivos, de solidariedade social. 
 
EXP. – Tinha passado a primeira parte da vida a adquirir saber. Não o começou a preocupar 
sentir que às tantas havia passado de cientista social a defensor de causas? 
M.V.A. – Vamos lá ver. A crónica é um espaço limitado, uma escrita efémera. Sempre tive o 
cuidado de não trivializar as coisas. Olhá-las sempre através de um exemplo, permitindo a 
defesa da ideia de que outros exemplos podiam eventualmente conduzir a outras conclusões. E 
se vir bem, as coisas aparecem sempre sob a forma de hipóteses. Quem me podia ter acusado de 
trivializar – os meus colegas – teve a reacção contrária. O mais importante para mim é que 
aprendi muito com elas; não no sentido de me documentar, mas sobre como é que se pensa e 
não se pensa. E aprendi muito com as asneiras que disse em crónicas anteriores e refaço em 
crónicas posteriores. Isso acontece com muita frequência em relação à realidade política imedi-
ata. Como ela é feita de pessoas, e elas têm comportamentos diferentes em alturas diferentes, a 
opinião pode modificar-se. 
 
EXP. – Falou das crónicas como uma intenção de crítica cultural e avaliação civilizacional do 
país. É capaz de resumir agora essa avaliação? 
M.V.A. – É uma coisa muito simples, não é novidade nenhuma e outras pessoas já o fizeram, e 
que é o carácter semiperiférico do país. Esse carácter não é circunstancial mas histórico, e cria 
uma situação extremamente ambígua em que temos gosto de estar em casa com meia dúzia de 
falantes nesta língua, que vivem num cantinho rodeados pela Espanha mas onde as pessoas são 
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obrigadas a ler jornais estrangeiros e livros estrangeiros e a ver a televisão por satélite, e 
sentimo-nos muito satisfeitos nesta fantasia, que chega a ser louca, como quando dizemos que 
vivemos no melhor clima do mundo quando aturamos dois meses de chuva. Por outro lado, há 
aquilo de que Jorge Sampaio se queixava, que é o queixume constante, a crítica constante, a 
sensação de que não se está no sítio certo, de que é preciso ir à capital que está noutro sítio que 
não neste país; o subdesenvolvimento, o atraso, a incapacidade de autosustentação da nossa 
economia. E tudo isto tem por cima um chapéu-de-chuva muito poético, sobre como isto é um 
país que não só foi grande como tem um devir que há-de ser uma espécie de recuperação da sua 
grandeza anterior. Não tem nada a ver com aquilo que pode vir a passar-se, nem sequer com 
aquilo que foi o passado. O que era preciso era perceber qual é o potencial de um país 
semiperiférico. É o da mestiçagem, da hibridez. Para dar um exemplo pueril: o do tipo que faz 
rap em Portugal. Temos imenso potencial para poder jogar com as muitas influências que temos 
recebido. Isso não passa necessariamente pela velha história. Diz-se que agora o que temos de 
fazer é a ligação com o mundo de língua oficial portuguesa. Por que raio só com o mundo de 
língua oficial portuguesa? Porque não com outros também? 
 
EXP. – E resultados disso, haverá? 
M.V.A. – Há coisas inovadoras, que podiam ser feitas em qualquer parte do mundo e 
reconhecidas como boas, mas que foram produzidas aqui porque as pessoas perceberam que 
estavam num sítio estranho em relação aos sítios míticos que lhes ensinaram. Um português é 
ensinado desde criança que os sítios verdadeiros e reais são lá fora, em Paris, Londres, Nova 
Iorque, onde se fazem as coisas a sério. E depois dizem-lhe que há uns espaços míticos, 
africanos, latino-americanos e orientais, sítios para onde uma pessoa pode ir espairecer e 
encontrar o passado do país. Também há indivíduos que apostam numa ideia verdadeiramente 
mítica que é a da ruralidade portuguesa, e das tradições, e das raízes do país. Ora esses três 
referentes que nos são ensinados são fantasiosos. Porque Portugal, neste momento, são as 
capitais de distrito, que aumentaram de população – e de qualidade de vida, aliás – com o fim da 
ruralidade. E o Portugal de Lisboa e Porto, cidades carregadas de subúrbios e com problemas 
terríveis de crescimento urbano. E é o Portugal de pessoas que cada vez mais ouvem música, 
vêem cinema, viajam... Um sítio de clivagens sociais que, em vez de estarem a desaparecer, 
estão a tornar-se de um novo tipo. Já não é o paternalismo, o pobrezinho que bate à porta. Agora 
é, claramente, a exclusão e afastamento entre classes completamente distintas. Esta é que é a 
nossa realidade, e é sobre ela que cientistas sociais, jornalistas e outros produtores de cultura 
têm de trabalhar 
 
Caixa: Compreender o Mundo. Por Rui Rocha (†) 
 
Provavelmente o próprio não apreciará o epíteto – mas, quando penso em Miguel Vale de 
Almeida, a palavra que me ocorre é “intelectual”. Não deixa de ser curiosa esta necessidade 
bem educada de introduzir uma ressalva antes de chamar a alguém intelectual. A degradação do 
termo constitui um indício político: na génese da categoria está, pelo menos toda a gente o diz, o 
“J’Accuse” de Zola, a intervenção de uma pessoa que vem das artes ou das humanidades no 
campo propriamente cívico (e, já agora, a recusa do termo “humanidades” não é inocente, e 
talvez seja muito menos progressista do que pensam os mentores das “ciências sociais”). Essa 
tem sido a visibilidade de Vale de Almeida: a de trazer para a praça pública um discurso 
informado, que não se autoriza, porém, dos títulos académicos, antes se dá a ver, transparente 
nos princípios referenciais. A prática dos seus trabalhos académicos é também a mesma: 
“Interpretação não é leviandade. É uma responsabilidade. Perante os meus informantes, que 
sabem melhor que ninguém dirigir as suas vidas. Perante a academia, que julga a coerência 
interna e a plausibilidade de uma interpretação. Não pretendo emitir juízos sobre os valores dos 
meus informantes, mas tão-pouco posso deixar de assumir que, quando se fala de género, se está 
a ser político, porqne em causa estão relações de poder/dominação e questões como o prazer, a 
liberdade, a família, a reprodução, a moral, em discussão permanente na nossa sociedade.” Esta 
passagem da introdução à tese de doutoramento, publicada, podia servir de manifesto, se fosse o 
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caso: mas constitui antes um testemunho de coerência (algo me leva a estes termos antigos, 
“coerência”, “intelectual”, “cívico” parte integrante dos atributos do “homem de esquerda”). 
 
Escrevo “homem” e hesito, peso a pertinência, a gramática contra a política (umas linhas acima 
decidi-me por “pessoa”). Esta hesitação, em Portugal, deve-se, em larguíssima medida, a Vale 
de Almeida, que nos tem trazido um arzinho do mundo, o olhar estrangeiro mas empático que 
cria o cronista estimulante tal como o antropólogo pertinente – ele que soube enunciar o género 
como problema político não só na “turris eburnea” académica como na tribuna de imprensa; isto 
é, que lhe retirou, ao situá-lo como objecto, o estatuto do óbvio para o transformar em questão, 
desde logo cívica. 
 
Se pretendesse dizer o núcleo onde radica tanto o estudo antropológico como a crónica 
jornalística do “Público” (abruptamente interrompida por bizarra, se não reaccionária, decisão 
directorial), diria que Miguel Vale de Almeida nos desafia a uma ética. Ao dar-nos a ver o seu 
pensar, apresenta-nos as exigências do seu discurso. A verdade, como valor último, nunca 
aparece como pertença sua, a daquele que enuncia, mas como respeito pela verdade subjectiva 
dos outros, e não tem rebuço em usar artifícios literários como a confissão (é aliás recorrente na 
tese o uso da primeira pessoa do singular), para sublinhar a autonomia e legitimidade desse 
espaço de verdades múltiplas. 
 
A consideração da multiplicidade dos discursos não implica, porém, o relativismo a que alguns 
chamam pós-moderno. Antes dela existe um conjunto de princípios que servem de regulador, de 
prisma por onde se formam as imagens na câmara clara, e que cabem todos no primeiro artigo 
da Declaração dos Direitos do Homem, lida com a complexidade e variedade das questões que 
hoje a desafiam: “O terror puritano é a arma de recurso dos ignorantes e dos intolerantes, 
tentando desesperadamente dar ordem a um mundo que não compreendem” (“Público”, 
4/12/94). Se ousasse, diria que Vale de Almeida é um iluminista que usa a transparência do 
discurso como recurso literário homólogo àquilo que defende: a consciência crítica de si. “Os 
homens (e as mulheres) nascem e permanecem livres e iguais em direitos”. 
 
 
(Top 3) Um top íntimo e pessoal, pensado para quem não liga aos outros tops. Miguel Vale 
de Almeida. Notícias Magazine (13.04.97). Por Rui Pedro Tendinha.  
 
O antropólogo mais mediático do momento tem também um top só dele. No geral, os tops, para 
este homem, valem como exercício conjuntural e não vão para além disso. E, ao contrário dos 
habituais tops que são escolhidos nesta secção, Miguel Vale de Almeida foi por outros 
caminhos... 
 
1º – Arte Marcial – Tai Chi Chuan 
 
“Esta arte marcial chinesa foi desenvolvida de tal maneira nos mosteiros que agora já não serve 
para lutar. Serve como uma espécie de ginástica matinal e mental. Os movimentos podem ser 
lentos ou rápidos, percebendo-se que são movimentos de luta, só que estilizados de modo a 
servir como disciplina do corpo. Cada movimento corresponde a um estado de respiração, a um 
estado de espírito e a um conjunto de simbolismos. Por um lado, é uma coisa extremamente re-
laxante, por outro, acorda muito o corpo: uma pessoa sente-se muito integrada e detecta tudo o 
que está mal nos movimentos. O Tai Chi acaba também por ser terapêutico e completo, pois é 
arte marcial, dança, ginástica, meditação, terapia – tudo ao mesmo tempo. O Tai Chi tem uma 
fórmula que demora bastante tempo a aprender e que depois se vai corrigindo em termos de 
postura e de coordenação. No princípio, é bastante dificil e cansa. Implica, sobretudo, respirar 
de uma maneira diferente da do Ocidente, que é respirar pela barriga, por uma zona três dedos 
abaixo do umbigo, em vez de usar constantement a boca e os pulmões. Para se aprender a 
corrigir as posturas, aprende-se a fazer com certas partes do corpo coisas que não se fazem 
habitualmente: por exemplo, usar a força dos cotovelos, saber sentar-se sem ter que fazer muita 
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pressão nos joelhos, etc. Na China, vêem-se os velhotes a fazer isto de manhã, o que faz um 
bocado de impressão. Por acaso, nunca quis aprender a filosofia do Tai Chi nem ler nenhum 
texto sobre isso. Quis aprender com o corpo, pois tem a ver com coisas que me interessam em 
termos de investigação”. 
 
2º – Morada na Internet – The Most Wanted Paintings, de Komar e Melamid (http:// 
www.diacenter.org) 
 
“A ideia destes senhores foi descobrir o protótipo do quadro mais desejado e do mais detestado 
pelas pessoas. Em vez de mostrarem quadros, o que eles fizeram foi um inquérito com uma série 
de entradas e de categorias. A partir daí, eles fazem um compósito das categorias que entram 
mais. O que é curioso é que em todo o mundo o quadro mais desejado é praticamente o mesmo: 
uma paisagem naturalista que uma pessoa poderia reconhecer com a palavra piroso. Estão lá 
sempre uma montanha, água, uma floresta, uma árvore, e quase sempre um animal. O que muda 
é, sobretudo, o ambiente do quadro, que é ou mais sombrio, ou um pouco mais luminoso. O 
curioso é que podemos ver o quadro-base escolhido por cada país e também podemos responder 
ao inquérito. Esta exposição já esteve cá em Portugal, mas o interessante é que está sempre 
acessível na Internet. Para o nosso País, eles encomendaram o inquérito ao Centro de Arte 
Moderna da Gulbenkian. Quanto ao quadro mais detestado, acaba por ser sempre uma 
abstracção formal. A Internet é uma coisa um bocado tola, não é tão interessante como parece 
(em Portugal é estupidamente cara), mas o que mais gosto é de descobrir este tipo de coisas. A 
esta morada, por exemplo, cheguei lá por sugestão de outra pessoa”. 
 
3º – Série televisiva – Reviver O Passado em Brideshead – RTP2 
 
“Vejo sempre. É fabuloso. É mesmo muito bom, muito melhor do que o livro, que era muito 
fraco. Trata-se de uma série que me marcou muito, pois vi-a pela primeira vez quando tinha 
para aí uns 15 anos. Logo nessa altura fiquei vidrado. A partir daí, tornou-se um objecto de 
culto. Naquela altura teve muito sucesso, pois não havia televisões privadas e as coisas 
consideradas de “qualidade” eram vistas por mais pessoas do que hoje. Como havia menos 
escolha, havia mais empatia. Reviver o Passado em Brideshead é uma série de referência, a 
começar pelo trabalho dos actores e por todo aquele conservadorismo narrativo muito 
agradável. Hoje, de forma alguma a série está datada. E o que admiro nesta história de amizade 
é toda a sua ambiguidade, pois nunca se percebe se é também uma história de amor”. 
 
O que anda a fazer? 
 
“Neste momento, lancei um livro de contos chamado Quebrar em Caso de Emergência. Mas a 
minha vida é ocupada pela Antropologia. Agora estou a mudar de tema (depois de ter feito uma 
investigação no Alentejo sobre questões relacionadas com a masculinidade) e vou começar a 
fazer trabalho de campo no Brasil em torno de questões que têm a ver com o corpo (sobretudo 
raça e identidade cultural). Portanto, vou lidar com a estética do corpo, com a raça, o modo 
como a identidade das pessoas é percepcionada através do corpo em diferentes classes sociais e 
em diferentes grupos raciais. Depois, espero publicar. O meu interesse é que este meu novo 
trabalho seja utilizado academicamente e, por outro lado, a partir dessa experiência, escrever de 
um modo mais humanista e que tivesse a ver com um certo romance de “estar lá”. Gostava de 
conseguir utilizar uma linguagem que nem fosse académica nem romanesca, uma linguagem 
acima das duas!” 
 
 
Secção “Ao passo do Homem”. A Aprendizagem dos Corpos. Diário de Notícias, Madeira, 
24.05.97 
 
AO PASSO DO HOMEM: Tem estudado a importância do corpo nas relações de poder. Quais 
os resultados da sua investigação? 
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PROF. MIGUEL VALE DE ALMEIDA: Um dos temas que sempre me interessou foi o dos 
processos de naturalização do poder, ou seja, as explicações que o senso comum dá para as 
relações de poder, para o facto de haver pessoas com mais ou menos poder, dinheiro ou direitos. 
O senso comum – a ideologia que circula no homem da rua e que é muitas vezes adoptada pelo 
Estado e até pelas próprias Ciências Sociais – diz-nos que as coisas são assim porque está fora 
do nosso alcance mudá-las porque existe qualquer coisa na natureza das pessoas que as faz 
serem  de um certo modo. Uma área onde isso é manifesto, onde o discurso crítico das Ciências 
Sociais não conseguiu chegar a mudar as mentalidades das pessoas, é naquilo que chamamos 
“relações de género” – homens/mulheres, heterossexuais/homossexuais, etc. As pessoas 
continuam a achar que a explicação para as diferenças de direitos e deveres de homens e 
mulheres reside na biologia, na fisiologia, na natureza, na evolução humana, na diferença do 
corpo. Em Antropologia tentamos explicar os processos sociais que fazem com que, em sítios 
diferentes e em épocas difrentes, homens e mulheres tenham tido direitos e deveres 
completamente diferentes. Esta variação, só por si, explica que o processo não é biológico. 
Interesso-me pelos aspectos da construção cultural da identidade dos sexos. Fiz um primeiro 
estudo numa aldeia alentejana, tentando identificar qual era o mapa de valores que orientavam a 
ideia de ser homem. Ainda nesta linha de investigação, solicitei a colegas meus que 
reanalisassem trabalhos seus para identificarem formas de incorporação, i. e., de como as 
pessoas aprendem a reproduzir certos valores através do corpo. Este estudo deu origem à 
publicação do livro Corpo Presente. A “incorporação” é uma aprendizagem que não se faz de 
forma verbalizada nem escrita, ao contrário do resto da cultura, e que por isso é mais difícil de 
identificar. Aprende-se através da imitação, inconscientemente, desde criança. O próprio corpo 
acaba por funcionar de certos modos que legitimam as ideias sobre o comportamento dos sexos 
ou sobre as raças, etc. Podemos dizer que os corpos aprendem, por exemplo, a ser ricos e 
pobres. 
 
APDH – Pode dar-nos um exemplo? 
MVA – O processo é mais ou menos assim: ao nível ideológico, na nossa sociedade, existe este 
dogma; embora tenhamos direitos iguais para ambos os sexos, existe um limite biológico 
porque os homens são mais fortes do que as mulheres. É uma ideia do senso comum que se 
pretende provar com a evidência dos corpos: repara como o homem carrega com tanto peso e a 
mulher não. Isto significa que os corpos aprenderam a demonstrar a ideia que existe sobre eles: 
os homens foram treinados, desde pequenos, a carregar grandes pesos e as mulheres não. Nada 
nos diz que, se o treino tivesse sido ao contrário, não se teriam obtido resultados precisamente 
inversos. Quando estudamos outras sociedades e outras culturas descobrimos que as coisas nem 
sempre foram assim. 
 
APDH – Em termos sociais como é que o corpo “aprende” a ser rico ou pobre? 
MVA – Os grupos sociais têm tendência a afastar-se uns dos outros, mantendo reduzidas zonas 
de contacto. Apesar de serem pouco rigorosos, vou utilizar os termos rico e pobre. Por que é que 
os ricos e os pobres se comportam de formas tão diferentes? Por que é que percebemos que uma 
pessoa é de origem humilde pela maneira como se mexe? Porque esses grupos não contactam 
muito entre si, para além de situações de desigualdade: no trabalho (os pobres trabalham para os 
ricos) ou nas relações institucionais (numa repartição pública notamos quem tem mais ou menos 
capacidade para manipular aquele terreno, e isso tem a ver com a sua origem social). Os contac-
tos são tão reduzidos que as pessoas reproduzem as suas gestualidades, os seus 
comportamentos, as suas maneiras de vestir, de falar, os seus dialectos, etc., dentro do próprio 
grupo. Essa é uma das formas de garantir a diferenciação entre classes ou grupos.  
 
APDH – Será que se pode dizer que o corpo absorve a mentalidade da classe dominante? É 
possível catalogar a mentalidade da classe dominante? 
MVA – É uma realidade que quanto maior for a diferença social, maior é a desigualdade 
existente. Os grupos sociais afastam-se e reproduzem a desigualdade. Por exemplo: embora 
reconheçamos que as diferenças sociais acabaram, as possibilidades de uma pessoa de classe 
alta casar com uma pessoa de classe baixa são quase nulas. O contacto entre elas é mínimo e, 
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quando acontece, dá-se em situações que marcam a própria diferença entre grupos: por exemplo 
no trabalho (patrão/ empregado). A própria cultura que cada um dos grupos reproduziu é 
praticamente incompatível. Os próprios corpos teatralizam a diferença, são vistos do ponto de 
vista da estética como sendo feios ou bonitos, elegantes ou deselegantes. E isso são coisas que 
afastam afectivamente as pessoas. Em sociedades com diferenças sociais muito marcadas mais 
se acentuam estas diferenças ao nível do corpo. No entanto, a cultura do consumo e os meios de 
comunicação de massa têm hoje uma função uniformizadora e um efeito democrático inte-
ressante. Embora sejam, com alguma justeza, criticados por serem alienantes, eles permitem 
uma maior comunicação, sem relações face-a-face e, ao mesmo tempo, possibilitam que pessoas 
de origens sociais diferentes acabem por imitar formas de comportamento gestual, linguístico e 
cultural, muito semelhantes. E ao nível da cultura do consumo permitem que as pessoas se 
identifiquem mais através de certos objectivos de consumo, através da sub-cultura de consumo a 
que pertencem, do que através de uma origem social comum. Aliás, esta é uma das razões por 
que é tão difícil fazer uma política de esquerda tradicional – as pessoas já não se autoidentificam 
com este ou aquele grupo, funcionam muito mais como pertencendo a uma determinada onda ou 
moda.  
 
APDH – Qual a determinação social das diferenças raciais? 
MVA – O meu próximo trabalho vai ser precisamente no Brasil e tem a ver com questões da 
raça. Porque se regista hoje um recrudescimento de fenómenos racistas. Sabe-se hoje que o 
próprio conceito de raça já não é válido. As raças só existem porque as pessoas foram separadas 
no início e obrigadas a reproduzir-se dentro dos seus próprios grupos. Mas se fosse seguida a 
tendência natural, que era de se misturarem, desapareceria a própria evidência física das raças. 
As raças foram construídas socialmente e não são uma realidade biológica. Tal como se faz no 
apuramento de raças de cães, escolhendo e conduzindo o processo de cruzamentos. Na História 
da Humanidade fez-se o mesmo com as raças: um dos efeitos do racismo foi, justamente, 
manter grupos humanos separados de modo a que eles tenham características físicas corporais 
absolutamente diferentes, que por sua vez servem para naturalizar a diferença de poder que se 
estabeleceu entre eles. A raça é um dos processos de naturalização do poder mais complicados 
de descodifícar porque está baseado em processos históricos de desigualdade social profunda, 
como a escravatura. 
 
Caixa: Objecção de Consciência. Pelo fim das Forças Armadas. 
 
APDH – Outra área do seu interesse é a Objecção de Consciência (OC). Com a progressiva 
profissionalização das Forças Armadas (FA), qual o sentido da objecção? 
MVA – A objecção de consciência surgiu, em Portugal, ligada ao Serviço Militar Obrigatório 
(SMO). Mas com a tendência para a profissionalização das FA, a OC torna-se progressivamente 
obsoleta. Eu acho mesmo que o SM não devia existir. Concordo com a profissionalização das 
FA. Mas há outra questão: que FA? As FA profissionalizadas, no sentido actual, são um 
desperdício de dinheiro. Tem de se equacionar um conjunto de coisas: se o país tem ou não 
necessidades de defesa, qual o conceito de defesa e se isso se aplica a Portugal, qual o nosso 
papel na OTAN, UEO, UE, quais as nossas relações com Espanha, etc. É ridículo pensar no 
modelo tradicional de defesa do território e de as FA estarem preparadas para a eventualidade 
de uma guerra. As FA de hoje servem para promover um conjunto de valores culturais que vão 
junto com a legitimidade da ideia do exercicio da violência pelo Estado. E que têm a ver com 
determinados conceitos sobre o que é a hierarquia, a obediência, o castigo, o treino do corpo e o 
espírito de corpo, tudo coisas que pertencem a uma sociedade antiga e que não se adaptam de 
modo nenhum aos tempos actuais. Os potenciais das FA – um grupo de pessoas que pode ser 
facilmente mobilizada, porque tem uma cadeia de comando muito rígida e um código de 
conduta muito severo, e que vivem numa legalidade à margem do resto da sociedade – podem 
ser aproveitados para um tipo de polícia civil com funções de ajuda humanitária, de intervenção 
em conflitos internacionais, de ajuda a catástrofes, de combate a incêndios, etc, tudo o que se 
quiser e que normalmente se espera das FA. Poder-se-á dizer que nem todos os países têm 
condições para dar um passo civiIizacional desses e deitar fora tudo aquilo que é absurdo e 
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medieval na existência da orgnização castrense. Portugal é dos poucos países que tem condições 
para isso. Porque somos um país periférico, pequeno, não muito rico e integrado de uma forma 
profunda na UE. Em termos estratégicos não coloca problemas, não tem conflitos (nem sequer 
potenciais), e, quanto à sua capacidade de defesa, há muito que ela está perfeitamente 
dependente das alianças internacionais.  
 
APDH – Quais as críticas que aponta à actual legislação sobre a OC ao SMO? 
MVA – As pessoas podem alegar razões religiosas, filosóficas e morais para não cumprir o 
serviço militar e cumprem, em alternativa, um Serviço Cívico (SC). Isto levanta várias questões. 
Primeiro, o SC é de duração superior ao SMO, o que já de si é desprestigiante e penalizador. 
Depois, as pessoas que ideológica e politicamente não concordam nem com Forças Armadas, 
nem com a disciplina e a forma como o SMO é feito, têm de recorrer a razões que não são as 
verdadeiras para justificar a sua objecção. Por último, parece-me que existem outras áreas às 
quais devia ser alargado o conceito de OC, nomeadamente à fiscalidade – poder dizer que a 
percentagem do IRS que vai para a Defesa pudesse ser dirigida, por exemplo, para a 
Solidariedade Social. 
 
 
“Flores do Colonialismo”. Masculinidades numa perspectiva antropológica. 
(Cadernos Pagu – UNICAMP, Brasil, 11, 1998). Por Adriana Piscitelli e Mariza Corrêa 

 
A conversa que aqui apresentamos teve lugar após um seminário oferecido na UNICAMP no 
qual foram discutidos diversos aspectos dos trabalhos sobre masculinidades do antropólogo 
português Miguel Vale de Almeida, professor do Departamento de Antropologia do Instituto 
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa – ISCTE. As questões colocadas se relacionam 
particularmente a duas de suas publicações: Senhores de si, uma etnografia de Pardais, aldeia do 
Alentejo, no sul de Portugal, e a uma reflexão crítica sobre esse trabalho. 
 
Mariza – Gostaríamos que você falasse sobre sua trajetória e, particularmente, sobre o contexto 
no qual você começou a trabalhar com gênero. 
Miguel – Eu fiz a graduação em Portugal, o que nós chamamos de licenciatura em 
Antropologia. Nesta época estava muito fascinado com o que nós chamamos etnologia 
portuguesa, com a preocupação em compreender o país. Fiz dois trabalhos de campo enquanto 
estudante, um sobre a “Festa dos Rapazes” em Trás os Montes, que é uma província remota. Em 
várias aldeias, tem lugar uma festa que acontece no “ciclo dos mortos” ou “ciclo do inverno”, 
entre o Todos-os-Santos e o Ano Novo ou, alguns casos, o carnaval. É uma festa de mascarados. 
Basicamente trata-se de uma forma ritual em que os rapazes, querendo com isso dizer 
sociologicamente os homens solteiros, majoritariamente jovens (mas um homem de 60 anos, 
desde que seja solteiro é considerado “rapaz”, não é adulto porque não é casado), tomam conta 
da vida da aldeia durante um período ritual marcado, tornam-se um grupo social predominante 
que exerce uma autoridade fortíssima. Eu, nessa época, não tinha a mais pequena idéia do que 
era gênero, hoje em dia se eu repegasse aquilo, seria fantástico, porque o que define o poder 
ritual dos rapazes é a perseguição ritual das mulheres e a segregação dos gêneros durante o 
período da festa. Neste caso eles formam uma sociedade à parte, saem da casa dos pais, reúnem-
se numa casa, que é a “Casa dos Rapazes”, comem juntos, cozinham juntos, criam uma 
sociedade hierarquizada com seus símbolos, invertem tudo e chateiam toda a gente, basicamente 
as mulheres. Isso foi uma primeira experiência riquíssima para mim. 
 
Mariza – Tem a ver com a ausência de parceiras para todos os rapazes? 
Miguel – Provavelmente. Mas tem brechas hegemônicas muito interessantes, como o 
surgimento da festa das raparigas. Começou a aparecer na época em que lá estive... 
 
Mariza – E existem as duas hoje? 
Miguel – Sim. 
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Mariza – E não mandaste nenhum aluno fazer uma pesquisa sobre isso? 
Miguel – Muita gente fez pesquisa, porque isso foi orientado por uma professora minha na 
época... e há uma colega minha, hoje em dia professora na Universidade Nova de Lisboa, que 
prolongou esse trabalho para uma coisa mais importante e bastante boa. Ainda durante a 
graduação fiz um trabalho, que era para ser um trabalho final e não foi (acabou sendo o da 
“festa dos rapazes”) nos Açores, uma região que eu gosto muito, porque eu cresci lá, tenho um 
enorme fascínio, acho que é o local mais bonito do mundo... 
 
Mariza – Você é açoriano de origem familiar? 
Miguel – Não, os meus pais moravam e trabalhavam nos Açores quando eu nasci. Muitos anos 
depois fui fazer esse trabalho na ilha do Faial sobre os caçadores de baleia, no último ano em 
que a caça à baleia era permitida, porque foi proibida. Era politicamente incorretíssimo e foi o 
último ano legalmente permitida, então fui ver o fim, fiz um trabalho de campo que, para a 
época, como jovem da graduação, não foi curto, foram três meses intensos, com histórias de 
vida dos baleeiros e participação na caça. Foi fascinante. Quando acabei a graduação, fiquei sem 
saber o que fazer e, por necessidade pessoal e questões identitárias minhas, etc., eu quis sair do 
país e procurei formas de sair do país. Descobri as bolsas Fullbright e fui para os EUA, mas não 
por razões acadêmicas, não porque eu quisesse ter um percurso antropológico, não porque fosse 
um bom aluno fascinado com a minha carreira... era rigorosamente para sair de Portugal, estava 
farto de Portugal, absolutamente farto. Os EUA eram um terreno que eu já conhecia, porque fui 
estudante de intercâmbio ao nível do ginásio, tinha vivido nos EUA aos 16 anos e era uma terra 
que, na altura, era muito querida, para mim era uma segunda pátria, eu tinha vivido em 
Baltimore e no mestrado fui para Binghamton, sem ter escolhido esse local. Eu tinha escolhido 
Brown, meu projeto era fazer um trabalho sobre a comunidade portuguesa em Rhode Island. A 
Fullbrigth não podia pagar tudo e a Brown exigia uma grande quantidade de dinheiro e eu dizia: 
então coloquem-me aonde quiserem, e eles me colocaram em Binghamton, New York. Cheguei 
lá e descobri que era uma universidade relativamente famosa porque é onde está o Wallerstein, e 
aí numa muito esportiva comecei a fazer o mestrado. O que dominava na época no 
departamento era a antropologia do desenvolvimento e então fiz o meu trabalho com a Jane 
Collins, que agora está em Madison, comecei a trabalhar muito em economia política, neo-
marxismo, desenvolvimento da África... Isso era 84-86, fiz uma pequena tese, miserável, 
totalmente baseada em bibliografia sobre o processo das aldeias comunais, comparando o 
processo socialista das aldeias comunais em Moçambique com o que tinha existido na Tanzânia 
antes, modelo esse em que o moçambicanos se inspiraram. Mas no final do mestrado tive um 
curso semestral com Catherine Lutz, que hoje trabalha muito sobre emoções, e ela propôs que 
eu fizesse uma pesquisa para o curso sobre um assunto que mais me interessasse. E então fiz um 
trabalho sobre a identidade gay e foi aí que me confrontei com os estudos de gênero. Acabou o 
mestrado, eles propuseram que eu ficasse para fazer o doutoramento, porque eu fui top of the 
class, modéstia à parte, mas pensei... não, eu não vou ficar nos EUA para fazer doutoramento, 
porque a vida americana é muito complicada, os meus amigos desaparecem, as minhas amigas 
desaparecem e vou ficar neurótico, não agüento mais cinco anos a viver neste buraco, então vou 
voltar para Portugal, que é meu sítio, para o melhor e para o pior. Voltei para Portugal e tive a 
sorte de ter um concurso para assistente estagiário, o grau mais baixo na carreira acadêmica, no 
ISCTE – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, uma faculdade independente 
dentro do sistema estadual... então eu entrei e ganhei o concurso. Comecei a dar aulas como 
assistente-estagiário de antropologia econômica e introdução à antropologia. Surgiu, então, a 
necessidade de fazer o doutoramento e tinha que escolher um tema. Eu vinha com essa 
experiência recente do trabalho sobre identidade gay, que tinha feito com Catherine Lutz. Ela 
tinha achado o trabalho muito bom e me incentivou para começar a trabalhar em gênero. Fiquei 
muito entusiasmado, percebi que no panorama português não havia nada disso e fiz o 
doutoramento que veio a dar no Senhores de Si. Depois surgiu o livro sobre o corpo baseado na 
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minha vontade de explorar qual era a possibilidade daquele campo temático e mais ou menos ao 
mesmo tempo, a partir do começo dos anos 90, comecei a intervenção pública, escrevendo nos 
jornais e participando em movimentos sociais, o que eu fiz de uma forma muito cuidadosa, 
tentei não fazer uma popularização da antropologia, mas sim usar os meus recursos como 
antropólogo para fazer intervenção cívica, sem me comprometer com a academia e sem dizer 
que a antropologia é um recurso para fazer política. Eu tentei manter as coisas... separadas... 
 
Adriana – Que vantagens analíticas e que limitações você encontrou trabalhando com a 
categoria gênero? 
Miguel – As vantagens analíticas e teóricas são totais. Eu consegui começar a repensar tudo que 
aprendi na antropologia através do gênero... 
 
Mariza – Mas você teve a sorte de não ter passado pelo feminismo... 
Miguel – Mas tem um problema, este é o outro lado da medalha, que é a minha sensação 
ambígua de que não encaixo muito bem, estou sempre rodeado de mulheres e mulheres 
feministas! São coisas que eu não sinto na pele, é isso que eu quero dizer. 
 
Mariza – Mas o que eu queria dizer é que você teve a sorte de não ter sido feminista no sentido 
de que nós que passamos pelo feminismo, gente da minha geração que passou pelo feminismo, 
aprendeu a coisa de a mulher, a mulher, a mulher... quando apareceu a coisa de gênero... 
Adriana – e paramos de ler por uns anos... 
Mariza – todo mundo parou... porque era insuportável, as mulheres são vítimas, são dominadas, 
apanham, todo mundo é assim, é horrível... 
Miguel – Aqui no Brasil e em Portugal a coisa é mais ou menos simpática, nos EUA é 
verdadeiramente bárbara! 
 
Mariza – Causou um enfarão em todo mundo, ninguém agüentava mais... de repente aparece a 
novidade do gênero, que a Adriana [Piscitelli] e a Beth [Lobo] trouxeram para Campinas e 
porque ninguém agüentava mais falar na coisa de mulher, mulher, mulher... e daí as pessoas 
começaram a mudar o eixo de observação e começou a ficar interessante, porque tinha uma 
preocupação mais analítica e mais geral... não sei se poderíamos dizer com alguma precisão 
teórica que é uma noção equivalente à de classe, mas acho que é uma noção que cumpre um 
papel equivalente a... mesmo que não seja equivalente... na teoria social em geral, de repente 
nós temos alguma noção um pouco mais ampla, não se podia continuar falando em mulher, da 
situação da mulher, do papel da mulher... então num certo momento aconteceu isso, por isso que 
teu livro faz sucesso aqui... mas durante muitos anos gênero era igual a mulher, sempre 
mulheres fazendo estudos de gênero a partir da teoria feminista, etc... de repente, e aí acho que 
teu trabalho tem uma distinção clara, entraram os estudos da masculinidade, e acho que o teu 
trabalho não tem a ver com essa herança maldita do feminismo, de vitimismo, e não tem a ver 
com essa nova onda masculinista, tipo: nós queremos ser as velhas mulheres... doces, gentis... 
Adriana – Mas tem a ver com o melhor das perspectivas feministas... 
Mariza – Exato, e tem a ver com a nova perspectiva de gênero, isso é interessante para nós, por 
isso temos tanto interesse... Você está trabalhando com uma perspectiva masculina em que diz: 
esta coisa tem a ver com gênero, tem a ver com pele, tem a ver com o que eu me identifico... eu 
consigo entender a hegemonia masculina e tal... E é sobre isso que eu queria que você falasse 
um pouco... dos estudos masculinos e do teu trabalho... os teus “piores parceiros de cama?” 
Miguel – São os men’s studies, porque ou são “revanchistas” em relação ao feminismo, ou 
adotam uma postura de vitimização dos homens, ou ainda porque esquecem os homossexuais. 
Não se pode vitimizar os homens, quando eles estão socialmente no poder. Não pode haver um 
“masculinismo” simétrico do feminismo. Os estudos de masculinidade só fazem sentido no 
quadro da teoria social feminista e antropológica em geral. Mas é sempre um problema trabalhar 
em áreas como a nossa. Temos que ser muito bons para sermos aceitos. 
 
Mariza – Não tem que ser bom... tem que ser o melhor. 
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Miguel – Tem que ser o melhor... e isso é uma pressão enorme, não assumida e não consciente 
por parte dos outros. Eu não lhes levo a mal porque são boas pessoas, são vítimas da 
hegemonia... Então fui sendo aceito, ao nível de um par inter-pares, pelo meu trabalho. O que 
aconteceu de curioso em relação a gênero foi justamente isso... Duas questões engraçadas, 
engraçada no sentido português, curioso: a primeira é que o fato da área de gênero ser gerida por 
mim e não, como se esperaria, por uma mulher, e a segunda o fato de que progressivamente toda 
a gente começou a dizer a frase já típica: não se pode fazer antropologia sem gênero... 
 
Adriana – Queria perguntar quais foram os autores importantes para seu trabalho. Concordo 
com você em que o fantástico de Marilyn Strathern é que ela faz teoria social a partir do gênero. 
É interessante comparar os resultados que ela obtém com os da Joan Scott. Scott propôs toda 
uma revolução nos paradigmas disciplinares a partir da categoria de gênero e não consegue 
efetuar grandes transformações na maneira de pensar a história. E Strathern, dialogando apenas, 
com as feministas, pois ela não trabalha de fato numa perspectiva feminista, propõe uma 
reformulação da antropologia cujo impacto supera, na minha opinião, em muito ao dos pós-
modernos. Fale dos autores que foram importantes para você. 
Miguel – Foi a Strathern primeiro, e, de forma crítica, [Anthony] Giddens e [Pierre] Bourdieu, 
depois [R.W.] Connell. Eu gosto do Giddens por uma razão que não tem nada a ver com gênero, 
tem a ver com a política... Minhas razões para gostar dele tem a ver com a falta que eu sinto de 
grande teoria na antropologia, nós nunca fomos capazes de a construir, provavelmente em 
virtude de nos colocarem no campo das humanidades e não no campo das ciências sociais e pela 
natureza fragmentada e localizada das nossas pesquisas. 
 
Adriana – E em termos teóricos? 
Miguel – Primeiro, porque é big theory... nós não temos, ele tem e nós não temos, temos que 
recorrer a alguém e ele é simpático, pelo menos politicamente... Segundo, eu pertenci a um 
movimento político em Portugal que se chamava “Política XXI”, um movimento que tentou 
uma forma de fazer política baseada na cidadania e no conserto de vários interesses, e o Giddens 
foi muito importante para nós, como inspiração. Terceira coisa, no livro – A Transformação da 
Intimidade –, eu gosto muito da maneira que ele fala da relação pura, do papel pioneiro das 
mulheres e da forma como ele fala dos gays como pioneiros nessa mudança... as pessoas que só 
podem sustentar a sua relação na base do amor. Simpatizei muito com isso, mas tem problemas 
gravíssimos que eu próprio falo aos meus alunos, como a ausência da etnografia, a ausência do 
conhecimento antropológico sobre as diferenças, o fato do modelo dele ser completamente 
centrado na Inglaterra, de viver de uma fantasia cosmopolita que não se aplica às periferias, não 
se aplica a Portugal, não se aplica ao Brasil e eu sou muito crítico dele neste sentido, mas a 
influência dele é muito forte, porque ele consegue juntar a modernidade política, pósmarxismo, 
gênero, sexualidade... ninguém faz isso, eu acho que é raro... 
 
Adriana – É interessante... porque os autores importantes para você podem estar influenciados 
pelas perspectivas feministas, mas não são feministas... 
Miguel – Aí nós tocamos numa questão essencial que é a personalização de tudo isso, é muito 
dificil... há uma diferença entre simpatia e empatia... isso para mim é fundamental, eu tenho 
muita simpatia por várias autoras feministas, mas não consigo ter empatia... 
 
Mariza – Você tem empatia pela [Donna] Haraway? 
Miguel – Tenho... 
 
Adriana – Tenho algumas perguntas relacionadas com a maneira como a categoria gênero 
aparece em seu trabalho. Muitas dessas perguntas surgiram de discussões coletivas em torno da 
leitura tanto de Senhores de Si como do texto que você publicou no Anuário Antropológico. 
Sinto que há uma certa defasagem na manéira como você diz pensar o gênero e sua própria 
análise. Por um lado, o gênero aparece como construção simbólica na qual, de fato, 
masculinidades e feminilidades se descolam de homens e mulheres. Por outro, na análise 
concreta há um certo limite: você acaba associando sempre masculinidades a homens. E tenho a 



 225 

impressão que esse limite se relaciona com a maneira como você pensa a identidade. Uma 
segunda pergunta refere-se a como você trata as feminilidades. Você mostra como operam a 
masculinidade hegemônica e as subalternas. Nesse sentido, o trabalho é relacional. Mas não 
vejo um equivalente em termos de feminilidades hegemônica, se podemos chamá-la assim, e 
subalterna. 
Miguel – A primeira coisa que disseste é uma crítica e é uma crítica válida, eu concordo 
contigo. 
 
Adriana – Não é exatamente uma crítica. É uma questão suscitada por problemas que temos, 
muitos dos que trabalhamos com gênero. Descolamos masculinidades e feminilidades de 
homens e mulheres, mas apenas até certo ponto. No material sobre empresários com o qual 
trabalho, por exemplo, percebo que quando se quer desvalorizar, ou colocar um empresário num 
ranking inferior de prestígio, ele é feminilizado. Mas me pergunto qual é a fronteira entre a 
feminilização e a corporificação de uma masculinidade subalterna. Onde está, nesses casos, o 
limite entre o masculino e o feminino! Isso coloca um problema analítico. Pensando em seu 
livro, acho que talvez isso que vejo como um problema tenha relação com a maneira que você 
conceitualiza a identidade. 
Miguel – Esse é um problema meu. A questão de descolar a masculinidade e a feminilidade de 
homens e mulheres é uma boa estratégia, permite colocar as coisas no campo da produção de 
sentido, no campo do simbólico, sem que o simbólico seja entendido no sentido estruturalista, 
ou seja, de uma coisa desancorada da realidade processual das relações sociais e das 
identidades, e acho que não tive o cuidado suficiente em marcar isso, porque muitas pessoas 
interpretaram o feminino e o masculino como símbolos no sentido baixo da palavra símbolo, 
que é qualquer coisa que se cola, e a minha idéia não era essa, a minha idéia era o símbolo como 
algo constitutivo de identidade. Qual é o problema que surge aqui? É o problema do 
antropólogo e é um problema dos informantes. Primeiro, porque os informantes não têm, 
obviamente, o conceito de separação entre feminilidade e masculinidade. e homens e mulheres, 
para eles a visão é essencialista, o modelo do senso comum é essencialista. O problema para o 
antropólogo é que ele não escapa completamente a esse modelo de senso comum essencialista, 
quando ele quer procurar masculinidades, mesmo assumindo que elas descolam de homens e 
mulheres concretos, o que ele faz? Vai falar com os homens... eu fui falar com os homens, todo 
problema vem daqui, quer dizer, todo problema vem da estratégia metodológica de pensar que 
conseguiria descolar, como tu dizes, as duas coisas apesar de interagir com os homens 
especificamente. A confusão é muito grande por causa da minha participação no modelo 
hegemônico, quer dizer, eu participo daquele modelo, então a “descolagem” em relação a ele é 
extremamente dificil. Segunda coisa: como eu tentei, e ainda tento, dar a volta nisso? Foi 
através da seguinte idéia, e tu colocaste muito bem: se eu falo – a partir do Connell – de 
masculinidades hegemônica e subalternas, será que há feminilidade hegemônica e feminilidades 
subalternas? Porque disso ninguém fala... Esse é que era o problema, que tem muito a ver com o 
conceito de simetria, ou seja, o que eu procurei fazer foi criar um universo falso, como todos os 
universos laboratoriais de pesquisa, um universo falso em que dentro do universo masculino, no 
sentido essencialista do termo – homens – , eu pudesse perceber as diferenças sutis de 
masculinidades, que me permitissem dizer que apesar de serem homens no sentido que nós não 
conseguimos sair dele, essencialista (desta noção absolutamente impregnada em nós, que é 
distinguirmos os seres humanos pelo dimorfismo sexual, não conseguimos!) Foi através do 
convívio e do contato com homens definidos no sentido essencialista, baseado no dimorfismo 
sexual, reconhecendo que isso é também uma construção cultural, perceber, apesar de tudo, as 
diferenças entre hegemonia e subalternidade e entre modelos diversos que pudessem surgir. 
Aonde isso conduz? Conduz à idéia de que provavelmente a hegemonia não é um sistema 
dicotômico, ou seja, não há hegemonia masculina e hegemonia feminina, mas sim hegemonia 
masculina e todo o resto, que inclui as feminilidades e as masculinidades) subalternas, que 
podem ser várias, basta a orientação sexual para introduzir diferença. 
 
Adriana – Algo que me preocupa são os limites estabelecidos pelo material empírico no 
contexto pesquisado. Também me pergunto se os aspectos que me parecem problemáticos na 
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análise não se relacionam com isso. Os conceitos elaborados por Strathern, por exemplo, são 
resultado de uma tentativa de evitar todas as contaminações possíveis para poder pensar a 
Melanésia. Ao mesmo tempo, na maneira como eu leio essa tentativa, me parece que essas 
conceitualizações têm um alcance, digamos, potencialmente universalista. Temos agency, 
impingement, um poder que não necessariamente implica dominação como nós a entendemos. 
Mas quando voltamos para qualquer uma de nossas sociedades “ocidentais”, e nunca sei quão 
ocidentais somos, aqui ou no Alentejo, e trabalhamos no plano empírico... 
Miguel – O ocidental é um não-lugar, exatamente como o masculino e o feminino... 
 
Adriana – Trabalhando nos nossos contextos, e quero deixar claro que não acredito que a 
dominação masculina seja universal, nisso aí eu não sigo Bourdieu, parece que o requinte de 
trabalhos como o da Strathern se perdem. Porque Strathern utiliza esses conceitos para trabalhar 
categorias nativas. Nossas categorias nativas colocam seus próprios limites. Me pergunto então 
para que serve todo esse refinamento conceitual se, em termos das categorias nativas, só 
encontramos dicotomias, as pessoas pensam assim. Percebemos algumas sutilezas, alguns 
movimentos em termos de gênero, mas apenas até um certo ponto. Parece que há um limite, 
colocado pelo material empírico, no qual esbarramos. 
Miguel – Eu acho que nós não prestamos atenção... fomos educados numa tradição sociológica 
que ela própria é dicotômica, porque estabelece a diferença entre duas coisas: o saber do 
cientista social e o senso comum, e acho que aí é um problema que a gente tem que abordar. 
 
Mariza – É isso que eu achava mais interessante no trabalho dela, todo aquele início, a crítica ao 
como o saber ocidental, com todos os problemas que tem a definição, está se sobrepondo ao 
saber nativo e levando seus modelos para a análise dele. Acho que temos uma espécie de 
vertigem intelectual causada pelo trabalho etnográfico, o mundo vira de cabeça para baixo, mas 
uma coisa é o livro, outra a interpretação do autor: os piores leitores dos seus textos são os 
autores deles, porque os autores sempre resolvem explicar o que não fizeram, ou como fariam... 
e obviamente quando você disse “a minha Strathern” é a opinião do leitor contra a opinião do 
autor... está lá o texto e é o texto que dura, não adianta você dizer “eu não queria dizer isso...” 
Miguel – Aliás, é curioso, a autoridade cessa com a publicação, não há autoridade nem autoria... 
 
Mariza – A Strathern disse que a dominação masculina existe na Melanésia, ela foi taxativa, 
mas no livro “The gender of the gift” ela diz que as mulheres são dominadas, mas enquanto 
agentes, então isso faz toda a diferença: tudo bem, isso é na Melanésia. Isso não nos impede, 
tendo vislumbrado esse sistema, essa lógica que é tão interessante, de, quando olhamos para a 
nossa, desconfiarmos da nossa, acho que é isso que o livro dela nos ajuda, quando você olha 
para um homem ou uma mulher... bom, ninguém é homem ou mulher... Mas isso é uma coisa 
que está no ar há tempos. 
Adriana – Isso é verdade. Nesse sentido, um dos aspectos mais interessantes do texto que você 
publicou no Anuário Antropológico, e me fez pensar muito, é assinalar como num contexto 
“ocidental”, nem tudo segue a lógica das commodities. Uma moral do parentesco coexiste com 
uma moral da mercadoria... 
Mariza – O próprio Bourdieu, trabalhando com a sociedade Cabila, quando volta para a França, 
diz: aqui tem aspectos onde a lógica do dom está presente, no âmbito doméstico por exemplo, 
ele está mostrando como essa lógica convive com a lógica da mercadoria. Isso é o complicador 
da antropologia, é uma crítica do Appadurai, ao mostrar como certas categorias se congelam em 
certos conceitos, em certos lugares, em certas instituições: a hierarquia na Índia, a descendência 
na África... e por aí vai, e de fato o que os antropólogos fazem quando fazem análises 
específicas, localizadas, é descobrir características que são mais gerais no modo das pessoas se 
comportarem em sociedade e voltamos para a nossa e percebemos que isso está por aqui 
também. Strathern nega isso com todas as letras, ela não quer fazer uma teoria universal, não 
está querendo fazer, não está fazendo, mas ao fazer a teoria daquele lugar específico, está nos 
ajudando a pensar o nosso lugar, é inevitável, todos os antropólogos fazem isso... 
Miguel – Essa história das dicotomias é um ponto interessante porque, além dessa diferença que 
nós fazemos entre o que é o senso comum e o que é o nosso pensamento analítico e crítico, nós 
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temos um erro de paralaxe, que é o seguinte: nós pensamos que do lado do pensamento crítico 
das ciências sociais somos capazes de detectar contradições, mas em relação aos nativos já 
achamos que são coerentes. Então o que acontece? Justamente nesta questão da dicotomia do 
pensamento essencialista, baseado numa dicotomia e com a simetria simbólica entre o 
masculino e o feminino, esquecemos que esse modelo local, do senso comum, pode ser muito 
mais nuançado do que nós imaginamos e pode ter zonas cinzentas de escape, as quais, aliás, é 
óbvio nós esperarmos que existam, porque senão não haveria história e, por exemplo, eu 
verifiquei isso fora do terreno onde eu estive, quer dizer, depois do terreno, por circunstâncias 
absolutamente casuais, eu ajudei uma colega minha numa pesquisa sobre o Fado em Lisboa, fui 
a muitas sociedades recreativas que são de bairro, muito populares... e comecei a perceber que 
havia sempre um tipo de figura, um tipo de personagem masculino (no sentido do dimorfismo 
sexual), de homem que cantava o Fado, no sentido do dicionário, mas que, do ponto de vista das 
categorias populares, urbanas, de Lisboa, era obviamente “bicha”... e o que acontecia? Esse 
indivíduo não só estava completamente integrado no meio, como a atribuição exterior de 
identidade dele, embora feita através da feminilização, permitia a introdução de uma outra 
categoria, permitia o reconhecimento de que era feminilizado, mas homem. Quer dizer, se a 
dicotomia fosse clara e fosse constantemente operativa, então logicamente ele tinha que ser 
mulher. Quando nós estabelecemos a dicotomia do masculino e do feminino e a atribuímos aos 
nativos, esquecemos dos casos intermédios, onde as próprias categorias nativas não admitem 
que esse indivíduo passe para a categoria do feminino e atribuem um estatuto ambíguo com 
lugar próprio em que, no fundo, sexo e gênero estão presentes. 
 
Mariza – É óbvio... é por isso que eu acho que o livro da Strathern é importante, não só porque 
ela descreve tão bem a lógica melanésia, mas porque ela nos ajuda a pensar que a nossa não é 
tão lógica como nós acharíamos que fosse, se fosse como deveria ser. Se o sistema fosse tão 
coerente como nós imaginamos que deveria ser o nosso, ele não precisaria ser reiteradamente 
reposto. Porque temos sempre reafirmações do masculino e do feminino? E porque a 
antropologia inglesa sempre nos ensinou que a gente sempre descobre isso nas situações de 
contestação, é quando alguém contesta uma determinada posição, quando alguém diz: “essa 
mulher está fora de lugar, esse homem está fora de lugar”, que se percebe o que é o lugar, mas 
esse lugar é normativo, isso não quer dizer que na prática as pessoas se comportem como 
deveriam se comportar se seguissem a norma. Malinowski já mostrou que há uma norma e o 
que as pessoas fazem com essa norma no cotidiano; acho que com gênero é a mesma coisa, é 
exatamente a mesma coisa, como no famoso caso dos dois primos que se amavam, até que o 
caso se tornou público... aí estava o problema, enquanto todo mundo fingia que não estava 
acontecendo nada, tudo estava de acordo com a norma, uma vez denunciado que ela foi 
quebrada... 
Adriana – Só que naquele exemplo dado por Miguel há limites que são empíricos mesmo. A 
distinção entre sexo e gênero, de alguma maneira, faz parte do sentido comum, a antropologia 
tradicional trabalhou com uma noção do senso comum. 
Mariza – Acho que não faz parte do senso comum a distinção entre sexo e gênero. 
Adriana – Em determinados contextos, um homem efeminado e até homossexual pode 
corporificar uma masculinidade desvalorizada e ainda assim ele será considerado um homem. 
Em outros, não. 
Miguel – Isso é um bom exemplo, o travestismo é um conhecimento folk da distinção sexual... 
Em determinados contextos, o fato de um cara ser efeminado e até homossexual pode significar 
masculinidade a menos, mas ele ainda é homem. Em outros... 
 
Adriana – Acho que talvez deva explicar melhor meu “incômodo”. É claro que quando lemos 
seus textos, assim como os de outros antropólogos, estamos numa situação muito diferente da 
de um autor enfrentando os problemas colocados pelo seu material. Lemos prestando atenção às 
coerências teóricas e analíticas. Me chamou a atenção a utilização de conceitos de autores que, 
de alguma maneira, discordariam uns dos outros. Por exemplo, Strathern e Bourdieu. Há uma 
idéia de sociedade presente em Bourdieu e impensável em Strathern. Da mesma maneira, me 
chamou a atenção que, após conceitualizar gênero à maneira de Strathern, você diga, “vou tratar 
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da masculinidade de homens concretos”, “como as masculinidades se relacionam com suas 
experiências, identidades”. Pensei que essa “restrição” podia simplesmente relacionar-se com os 
limites impostos pelo contexto. Mas também podia ser resultado das tuas idéias sobre 
identidade. 
Miguel – Sim, sem dúvida, é uma interpretação lógica, aliás, por trás de tudo isso está inferido 
que Bourdieu e Strathern talvez não sejam bons “parceiros de cama” intelectuais... 
 
Mariza – acho que ambos são muito parecidos, os dois estão trabalhando com sociedades nas 
quais o dom é o eixo, o que eu acho que a Strathern diria criticamente ao Bourdieu seria que o 
domínio, o domínio masculino e o feminino, se interpenetram, mas podemos ler o Bourdieu 
depois da Strathern, a contrapelo, e perceber que o masculino está no feminino e o feminino está 
no masculino, o artigo do Márcio Silva mostra como funciona toda aquela lógica do limiar para 
reiterar normativamente os domínios, ou seja, as pessoas estão conscientes de que estes 
domínios são muito frágeis e que todo o tempo um “impinge” sobre o outro e, portanto, aí é que 
está o problema... Vamos esperar o livro novo dele sobre a dominação masculina para ver o que 
ele diz, mas o problema é quando ele fala sobre a “cultura mediterrânea”: há toda uma crítica à 
sociedade mediterrânea como dado cultural; não só quando ele universaliza, mas quando diz que 
aquilo é o berço da nossa idéia de dominação masculina, é lá que nasceu tudo; e as coisas 
famosas que a Strathern odeia – as visões binárias. Mas a teoria mais geral dele está interessada 
na prática, aí corta tudo, quando se lê a teoria da prática, quando se lê sobre o habitus – embora 
ele diga que o habitus é mais ou menos definitivo, tipo: nasceu, aprendeu o habitus, morreu, não 
tem escapatória, como uma camisa de força – quando ele contextualiza o habitus e torna mais 
flexível, aquilo é uma maravilha, permite explicar uma das perguntas que aparecem hoje sobre a 
incorporação/corporificação, porque somos o nosso corpo, não adianta querermos dizer: a partir 
de hoje não quero mais saber deste corpo, eu habito esse corpo, então quando ele fala no habitus 
te ajuda a avançar... 
Miguel – Mas é engraçado, o Bourdieu naquele texto da dominação masculina... É o texto mais 
ortodoxo que ele já escreveu... 
 
Mariza – É, exatamente! 
Miguel – É impressionante, parece que estamos num sistema fechado e totalitário, então onde 
estão as zonas cinzentas, as brechas? 
 
Mariza – Mas daí lemos o texto dele sobre o parentesco na sociedade Cabila e se percebe como 
ele matiza tudo, aquela idéia de que o casamento entre primos é obrigatório... percebemos que 
as pessoas inventam... A posição das mulheres nos arranjos de casamento é importantíssima, 
elas é que fazem toda a rede funcionar, etc. Ele matiza tudo isso na etnografia e aí lemos aquele 
texto e pensamos que não é o mesmo Bourdieu, é outra coisa. 
Miguel – Há uma coisa extremamente desagradável neste texto do Bourdieu, que eu gosto muito 
e uso muito com os alunos, mas que gera imensa confusão: 2/3 do artigo são o caso cabila, mas 
depois, para falar de como as coisas podem ser transformadas, fala da Virginia Woolf... e o que 
é que a Virginia Woolf tem a ver com a Cabília? 
 
Mariza – Mas é para ler a Virginia Woolf contra as feministas, o que é uma loucura... 
Miguel – É uma loucura, é uma mudança de registro que um leitor incauto só pode interpretar 
do seguinte modo: os cabila como “primitivos” e a Virginia Woolf como “indivídua” britânica, 
que, através da criação ocidental por excelência que é a criação autoral, literária -, pode quebrar 
o sistema social rígido. Eu desconfio que ele não quer dizer isso, mas acaba dizendo e aí a 
Strathern é importante porque ela fala dos desgraçados da Melanésia... (risos), que são bem mais 
capazes de perceber o que é agência... Não estão presos... 
 
Mariza – É antropologia clássica, ninguém está preso ao sistema, está todo mundo manipulando 
o sistema, então acaba com aquela idéia que antropólogo inventou que tem um casamento com a 
prima cruzada – eu casei com a prima X que não é cruzada -, mas é incorporada como se fosse 
de fato. Nas “Novas reflexões sobre a dominação masculina”, que é o segundo artigo, ele ficou 
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muito irritado com as críticas feministas e resolveu fazer outras reflexões e avança um 
pouquinho, mas não muito, tem umas coisas ótimas, como dizer como o esporte libera o corpo 
da mulher – para não ficar tão preso ao dimorfismo sexual, é muito interessante. Ele não avança 
muito, mas é aí que ele realoca a pesquisa da África do Norte no Mediterrâneo, de repente 
aquilo vira um modelo mediterrâneo, que é a nossa origem, onde o Ocidente tem a sua origem, 
o seu modelo de dimorfismo sexual. O que falaste hoje era puro Bourdieu, quando disseste: 
infelizmente os subordinados compartilham a lógica dominante, que é a coisa da dominação 
simbólica, com o que eu concordo, por isso eu dizia que não há uma hegemonia, que não há um 
equivalente simétrico hegemonia masculina/hegemonia feminina -, você tem uma hegemonia 
masculina e as outras se definem em relação a ela e aí ele tem razão, mas isso é um modelo para 
nós... 
Miguel – É isso que é interessante no gênero, ele permite pensar a teoria social de uma forma 
mais rica, porque permite ao mesmo tempo considerar a dicotomia e a simetria. A dicotomia é, 
por natureza, não assimétrica, é por natureza simétrica, mas nós não vemos simetria no gênero. 
Isso dá uma dinâmica de pesquisa que provoca confusão, por um lado, ao nível da vivência 
cotidiana das pessoas, antropólogos incluídos, e cria pânico na teoria social, porque não há 
teoria social para lidar com essa contradição. O máximo que a teoria social conseguiu introduzir 
de complicado foi a distinção entre diacronia e sincronia, só que a diacronia e a sincronia não se 
contradizem, são duas visões que podem se concretar e juntar numa análise bem feita e cuidada, 
ao passo que o paradoxo entre simetria e dicotomia é preocupante para a teoria social e o gênero 
mostra isso bem. Resta saber se é só de gênero... 
 
Adriana – Não, com certeza que não... Não me dei conta se você respondeu, de fato, minha 
pergunta sobre identidade... mas você também pode fugir... 
Miguel- Não, eu não queria fugir, mas por que a noção de identidade é preocupante? porque 
nunca sabes do que estamos falando: ao nível psicológico e psicanalítico? Ao nível do que 
dominamos melhor, como identidades sociais? No caso específico da masculinidade, naquele 
contexto específico, há muitos momentos em que é óbvia a diversidade identitária. E quando 
falo de diversidade identitária eu estou falando de quê? Por exemplo, um indivíduo que é um 
capitalista local, que lidera as atividades locais e que capitaliza esse trabalho para a sua 
masculinidade e, ao mesmo tempo, usa a metáfora da masculinidade como elemento que 
constrói, que ajuda a reforçar essas suas atividades... Compare-se esse indivíduo e outro, no 
extremo oposto, para dicotomizar as coisas, e que (usando um pouco uma expressão do 
Bourdieu) só tem como capital a masculinidade, no seu sentido mais estrito, usado localmente. 
Então, quando estes indivíduos se auto-definem como homens, estão falando ou não da mesma 
coisa? É essa questão identitária que me preocupa, apenas, ou seja, correspondência entre o 
signo, neste caso, ser homem e a realidade dinâmica das reconfiguração identitárias em que a 
masculinidade é um dos eixos. Tens razão que é um uso político, quando o cara diz: estou aqui 
porque sou homem como vocês, é evidente que ele está consciente da trapaça que está fazendo. 
E vice-versa para o cara no extremo oposto... Aquilo a que eu prestei muita atenção no terreno 
era justamente quando o signo homem era mobilizado para afirmações identitárias, e utilizar 
identidade no sentido mais baixo do termo: como é o meu projeto perante os outros... sem 
complicar com aquilo que é interessante; como os outros me projetam e me representam. A 
questão para mim era, por um lado, quais são as zonas de interação social, onde se usam 
justificativas que não recorrem à masculinidade no sentido local, quer dizer, “faço isto... sou 
isto... porque sou homem”, aqueles em que se misturam as duas coisas, trabalhador e homem, 
ou trabalhador porque homem, ou homem porque trabalhador, etc... E, por outro lado, aqueles 
casos em que só se usa o signo homem como qualquer coisa de essencialista que define a 
identidade em última instância, essa do Reich, ou essa do Bourdieu, do capital da masculinidade 
como último recurso. 
 
Mariza – E é um jogo ao longo desse continuum... 
Miguel – Eu tenho uma certa educação antropológica muito baseada, não na lingüística, mas na 
influência que algum estruturalismo teve, com uma certa preocupação em perceber o uso das 
palavras, e eu presto muita atenção a isso, quer dizer, de onde surge a auto-identificação 
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projetiva. Ver se aquilo que um homem está fazendo (sobretudo fazer, mais do que ser) graças a 
ser homem, ou graças à hibrídização com outras identidades: trabalhador, rico, pobre, casado, 
solteiro, português, estrangeiro, da aldeia, fora da aldeia... 
 
Adriana – Sei que você está trabalhando, no momento, com outros temas e que no futuro está 
pensando em trabalhar com gênero e raça. Essa é uma articulação fascinante para pensar as 
discussões feministas que põem em questão a centralidade do gênero. Gênero é uma maneira de 
criar e de expressar diferença. O mesmo pode se dizer de raça, idade, classe. Mas, embora todas 
essas diferenças possam expressar-se numa linguagem de gênero, o contrário nem sempre é 
verdadeiro. Por outra parte, nos contextos nos quais a raça é importante, gênero e raça se 
entrecruzam permanentemente. Queria perguntar se você tinha pensado nessa inter-relação... 
Miguel – Tem a ver com um ponto de ligação entre as duas coisas, entre gênero e raça, que é o 
corpo, um ponto de meu interesse e achei, como aliás disse hoje, que estava muito mal tratado 
na teorização atual e de uma forma extremamente nebulosa, ocultando a possibilidade de fazer 
etnografia, de fazer empiria, de perceber as coisas. A semelhança que existe entre raça e gênero 
deve-se ao fato de ambas serem processos de naturalização do poder, uma com base no 
dimorfismo sexual – na idéia de sexo -, outra com base na idéia de fenótipo, cor, sangue, etc. 
 
Adriana – Mas de qualquer jeito se expressa no corpo também... 
Miguel – Expressa-se sempre no corpo, são leituras sociais do corpo que ajudam a constituir 
relações sociais. A segunda coisa: a especificidade daquilo que eu quero vir a trabalhar e que 
tem a ver com estas questões coloniais e pós-coloniais no sentido de que, em Portugal, nunca se 
percebeu muito bem o papel que o pensamento racial, raciológico, tinha na constituição da 
Nação. Portugal é um país feito a partir das suas colônias, mas nunca teve um discurso sobre 
isso, lá sempre se falou muito de como as colônias foram constituídas pela influência 
portuguesa, mas nunca ninguém falou do contrário. Trata-se de uma relação de poder: de como 
a identidade nacional portuguesa foi constituída pelas colônias, como imagem de espelho, neste 
caso retroativa. O grande projeto seria perceber como se constituem identidades coletivas, 
políticas, definições atuais contemporâneas do que é aquele país no quadro das suas relações 
com a Europa, das relações consigo próprio, das divisões regionais, das relações com as ex-
colônias, etc., a partir justamente da experiência histórica de um país que se constituiu pela 
negativa, através das imagens que projetou nas suas colônias. Eu sinto que outros níveis de 
identificação social, como por exemplo a idade ou a classe, não são tão mobilizáveis como 
metáforas para falar em Nação. No entanto, a raça e o gênero são. 
 
Adriana – Ai entramos em outra questão, quais são as diferenciações que, de fato, têm valor 
metafórico mais forte... 
Miguel- Exatamente... 
 
Adriana – No caso de Portugal você pensaria nas metáforas de raça com valor equivalente às de 
gênero para falar de Nação? 
Miguel- Sim... sem dúvida, de uma forma a ser verificada ainda, sobretudo nas suas diferenças 
com outros contextos históricos ou culturais, como os das experiências inglesa, holandesa, 
francesa, espanhola, etc. Mas é que de fato temos simultaneamente o processo de naturalização 
do poder ao nível local, das relações intersubjetivas, etc., baseados na raça e no gênero, mas por 
outro lado a constituição de um discurso sobre a Nação e sobre identidade nacional, baseada 
também nisso, por interposta “pessoa” das colônias, havendo uma distinção clara entre duas 
realidades, e isso é um caso único na história do mundo e um antropólogo não pode escapar a 
abordá-lo. Isso tem tudo a ver com a minha pesquisa no Brasil e do fato de eu estar tendo 
relações cada vez maiores com o Brasil. O processo colonial português tem duas grandes 
características diferenciadoras dos outros, do meu ponto de vista, (que não passa pela nebulosa 
lusotropicalista, a não ser como objeto de estudo): primeiro, o caráter subalterno e periférico do 
colonialismo português; isso é de uma riqueza espantosa para uma análise antropológica, quer 
dizer, o único colonialismo no mundo que não é baseado numa potência, mas que é baseado 
num país miserável que se potencia através das colônias, sem nunca chegar a ser potência, isso é 
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fantástico, é um desafio intelectual que ainda ninguém levou às últimas conseqüências culturais 
(os historiadores já o fizeram para o aspecto econômico). A segunda questão fundamental: a 
experiência colonial está viva nas pessoas hoje em dia, por isso pode ser um trabalho 
antropológico e não um trabalho de história. Isso é importantíssimo, porque também temos uma 
independência do Brasil prematura, com a formação simultânea do Estados-nação moderno no 
Brasil e em Portugal e depois temos o colonialismo propriamente dito na África. São duas 
realidades diferentes que permitem comparações interessantes. A minha idéia é conseguir, 
eventualmente, pegar um contexto colonial específico, suficientemente pequeno para permitir 
uma estratégia clássica da antropologia. Mas estou falando de coisas que vão acontecer daqui a 
5 ou 6 anos, por enquanto quero escrever sobre o Brasil... 
 
Mariza – Você não pensou em trabalhar sobre os Açores? 
Miguel – Os Açores foram e são uma transposição de Portugal, um território europeu, não-
colonial. Quanto a Cabo Verde, em primeiro lugar, tratava-se de ilhas desertas descobertas pelos 
portugueses que, para as colonizar (elas serviam como ponto de passagem na rota atlântica), 
levaram africanos para Cabo Verde. A miscigenação que se deu viria a resultar numa 
ambigüidade entre o que, nos projetos nacionais e nacionalistas, se poderia definir como 
africanidade versus europeinidade versus mestiçagem. Em segundo lugar, no processo do 
colonialismo tardio português na África (ou seja, na tentativa de administrar de fato as colônias 
depois do ultimato inglês do século XIX, que é um processo político onde a Inglaterra 
reivindica as colônias portuguesas se elas não forem ocupadas – e elas não estavam ocupadas, já 
o Brasil estava perdido -, de fato, o esforço de colonização português de Angola e Moçambique 
envolveu. a utilização de quadros intermediários de administração colonial em que os 
caboverdianos ocuparam um papel importante. Os caboverdianos são fornecidos como quadros 
intermédios da administração colonial, em Angola por exemplo, para os postos que são 
justamente os mais delicados do ponto de vista político nas relações raciais e coloniais. Eles são 
intermediários porque eles tinham uma educação portuguesa e uma africanidade, digamos, 
“não-hegemônica”. Por outro lado, do ponto de vista das classificações fenotípicas, eles são 
mestiços, então deu-se como que uma projeção de que eles eram as pessoas certas para fazer a 
intermediação (sem esquecer, claro, questões sócioeconômicas mais estruturais). Seria preciso 
explicar um pouco o contexto português atual, mas a guerra colonial está neste momento 
funcionando em Portugal ao nível da memória coletiva, semelhante ao nazismo e ao holocausto 
para os alemães, como uma espécie de trauma que finalmente está emergindo e ele emerge 
justamente por causa do fluxo de imigrantes para Portugal, ele emerge em conjunção com o 
surgimento do racismo explícito e de um movimento anti-racista. Nesse contexto, o 
caboverdiano tem sido construído simultaneamente como o Outro por excelência e como o 
produto da mestiçagem luso-tropical por excelência. É diabo e anjo ao mesmo tempo. 
 
Mariza – É forte o movimento anti-racista? 
Miguel- Não está mal... mas é problemático, porque é um movimento que precisa do racismo 
para existir, tem um certa tendência para inventá-lo, isso é problemático e é problemático dizê-
lo publicamente. Voltando àquele caso, Amílcar Cabral criou a idéia que a independência iria 
ser de Guiné Bissau e Cabo Verde como um só país e, de fato, em 1975 dá-se a independência 
de Guiné Bissau e Cabo Verde como um só país. Dois anos depois Cabo Verde autonomiza-se e 
torna-se independente da Guiné Bissau, há uma cisão e a cisão é manifestamente racial, é 
racializada, tem a ver com as elites caboverdianas, que se vêem a si próprias como híbridas, 
crioulas, e esse híbrido é feito na base de uma apropriação única ao nível colonial do nosso 
conhecido lusotropicalismo, quer dizer, o luso-tropicalismo é apropriado pela elite 
caboverdiana. Tanto que o conflito cultural em Cabo Verde hoje parece ser justamente entre as 
tendências da negritude e da africanidade e as tendências mais viradas para Portugal, inclusive 
ao ponto de haver pessoas que propõem que a independência possa ter sido um erro. Isto está 
me interessando muito, porque mais do que coisas politicamente corretas anti-coloniais, a minha 
intenção é ver as confusões, como é que de fato se dá a constituição mútua de colonizado e 
colonizador... O gênero entra aqui através da racialização do gênero ou da “genderificação” da 
raça. Tem que ver com toda uma análise crítica do uso do luso-tropicalismo. É tudo sexualizado, 
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quer dizer, Casa Grande e Senzala começa com um discurso sobre sexualidade. Digamos que a 
figura... o equivalente mitificado da mulata brasileira é uma mulata, mas é outra coisa, tem 
traços fisionômicos “negros”, olhos azuis ou verdes e cabelo crespo ligeiramente loiro, 
supostamente devido à presença histórica de holandeses, flamengos, judeus e ingleses. Então a 
mitificação, no senso comum português e caboverdiano, da figura da mulata caboverdiana é um 
discurso sobre “objetos insólitos”, essas flores do colonialismo... 
 
Adriana – Uma última pergunta, para encerrar, sobre o futuro dos estudos de gênero. Eu acho 
que o impulso não está na categoria de gênero, mas nos estudos feministas. Talvez para você 
esteja nos gay studies, isso não importa. O que sim é importante é que são essas perspectivas 
políticas, fora [das disciplinas] as que provocam toda essa efervescência. Não sei se a categoria 
de gênero veio para valer. Muitas autoras a abandonaram. Donna Haraway é uma das que a 
questionam. Há pessoas que pensam que, no futuro, as inovações estarão associadas ao trabalho 
a partir do corpo. Não sei, mas acredito que todo esse estímulo, essa movimentação intelectual 
parte dessas perspectivas políticas que atravessam as disciplinas. Você acha que gênero é uma 
categoria que permanecerá, que terá o destino da “classe”? 
Mariza – que vai ter um rendimento teórico... 
Miguel – Eu acho que sim, resta saber como ela será integrada na teoria social em geral, por 
enquanto não foi... 
 
 
 
Entrevista. Miguel Vale de Almeida. DNA, Diário de Notícias, 29.05.99. Por Anabela Mota 
Ribeiro.  
 
Do gabinete, de paredes claras e rectangulares, vê-se um recanto semeado de relva para onde se 
dirigiu depois de acabada a conversa. Avançava pelos corredores, descia ou subia escadas, 
quando comentou: “Não tinha falado logo no ISCTE por causa disto”. E por isto, designava uma 
jornalista com um gravador saciado e um fotógrafo com máquinas ao dependuro. E, sobretudo, 
as pessoas a olharem e a assistirem ao cortejo. A conversa esteve para ser num restaurante do 
Bairro Alto. Depois eu pedi um espaço mais intimista. Abancámos na secretária, com a janela 
para o verde em frente e um mapa do antigo Portugal ainda ilustrado com as províncias 
ultramarinas. Ele pediu desculpa pela eventualidade de alguém irromper pelo gabinete. À boa 
moda portuguesa, há muito quem entre e depois bata. Façam favor de entrar. Miguel Vale de 
Almeida é antropólogo. A partir dos olhos dele, vemos Portugal e o mundo em tempo de 
mudança. Do que sentem e fazem as pessoas, para lá das respostas convenientes às estatísticas. 
Um cientista de pessoas, também pulverizado na intervenção cívica e na ficção literária. Por 
acaso também é homossexual. Embora, como explica adiante, não seja o centro da sua 
identidade. 
 
– O que é que define uma boa educação?  
– Para já, o clássico: bons pais e boa escola.  
 
– E companhias? 
– Sim, mas acabamos por escolhê-las por causa da educação que tivemos. Para mim, foram os 
meus pais e a escola onde andei, primária e preparatória, sobretudo. No liceu já foi um caos. 
 
– Como foram esses primeiros seis anos e porque é que foram marcantes? 
– Era um colégio privado de raparigas chamado Santa Joana, a Princesa, que não tinha licença 
de ter ensino misto. Éramos só seis rapazes e estávamos treinados para nos escondermos se 
aparecesse o inspector escolar. 
 
– Não debaixo da saia das meninas, presumo. 
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– Também me lembro disso. Havia uma professora fantástica, a Fernanda Ulrich, que tinha a 
mistura certa de autoridade e ternura e ensinava um pouco a contrapelo do ensino oficial do 
regime. Este mapa tem a ver com isso. Ela apontava para Goa e dizia: “Isto já não existe!”.  
 
– Era um mapa exactamente igual a este? 
– Era. Fui resgatá-lo à Feira da Ladra.  
 
– Em casa havia meninas? 
– Tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova; ela apareceu quando eu tinha nove, dez 
anos. Em casa era óptimo. Os meus pais pertencem ao que se poderia chamar a primeira classe 
média portuguesa de tipo internacional! 
 
– Ou seja? 
– Era uma família muito autónoma, muito lisboeta. Como o meu pai é um quadro, na área da 
gestão de empresas, é uma pessoa muito internacionalizada e trabalhava numa multinacional. 
Começámos por viver nos Açores, no aeroporto de Santa Maria. Era uma espécie de colónia de 
americanos, ingleses e alguns continentais que viviam ali num ambiente muito cosmopolita. Os 
valores que os meus pais criaram para si próprios e nos passaram eram muitos arredios ao 
conservadorismo português, quer o de classe alta, quer o pequeno burguês, quer o de raízes 
rurais. Foi uma educação muito baseada na liberdade, no respeito mútuo, e numa solidariedade 
que não é forçada. 
 
– Mas cristã? 
– Não, de todo. Isso também faz parte da definição maluca que estava a usar, a da classe média 
internacional. Sem nenhuma ligação religiosa, mas sem aquela coisa anti-clerical, laica, 
republicana, que há em Portugal.  
 
– Os meninos do colégio eram de famílias mais conservadoras ou burguesas? 
– Havia uma preocupação social da directora que aceitava miúdos que achava interessantes, 
inteligentes, mas que tivessem menos recursos. Havia uma clara busca de um ambiente liberal e 
laico. Mas não era um colégio de experiências educacionais alternativas. 
 
– A infância e a pré-adolescência parecem marcadas por uma grande harmonia. Não houve 
sobressaltos?  
– Houve. No ciclo, fui parar à Francisco Arruda, na altura dirigida por uma pessoa muito 
interessante que até se suicidou, o Calvet de Magalhães. Foi um prenúncio do ensino 
experimental. Havia um igual peso de aulas normais e aulas que não eram aulas, eram os clubes 
(de inglês, de matemática). Estava numa turma integrada, metade dos meus colegas eram 
deficientes, desde esclerose múltipla até invisuais, e isso permitiu normalizar as relações. Como 
era uma utopia, tinha os lados negativos das utopias: tínhamos que vestir um uniforme que 
cortasse as diferenças de classe (um blusão horrível!). Mas as diferenças sobressaíam noutras 
coisas. 
 
– Como por exemplo? 
– Estavam lá uns miúdos que eram família do Américo Tomás ou do Marcello Caetano. Ao fim 
do dia aparecia o carro da presidência do conselho de ministros.  
 
– Quem é que o ia buscar? 
– Ia e vinha sozinho de autocarro. 
 
– Nunca se sentiu discriminado? 
– Não. Aquela gente não era muito interessante.  
 
– Ter essa segurança aos dez anos é uma coisa espantosa. 
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– Os miúdos não racionalizam, mas percebem. É a memória a falar, sou eu aos 38 anos a 
retrospectivar as coisas. No liceu, apanhei o 25 de Abril logo no primeiro ano com todas as 
convulsões que houve. E depois, a puberdade. Era um mundo já cheio de crueldades. Aquelas 
coisas dos grupos de rapazes e tal. 
 
– O que quer isso dizer? 
– Ui! Eram os rituais de iniciação, as pressões. Havia desde os miúdos frescos de onze anos até 
aos matulões que podiam ter 18. Os que chegavam tinham de ser iniciados. Na época havia essa 
coisa espantosa da masculinidade, que eram as esperas, as amostras. Vocês não tinham isso, as 
raparigas? 
 
– Não, mas presumo que o equivalente seria medirmos as maminhas umas das outras. 
– É esse género. Os matulões ficavam à espera que chegassem os novatos, faziam um corredor 
com pessoas dos dois lados e batiam. Depois, faziam uma roda à tua volta e obrigavam a fazer 
uma amostra. Basicamente, era mostrar a pila para ver como é que estava, se já era púbere. 
Lembro-me, não sei se é fantasia da memória, de ver o meu irmão lá no liceu, longe, e de ter 
uma fraqueza de irmão mais novo, chamar pelo irmão mais velho, e ele não ligar nenhuma. 
Eram coisas chatas. 
 
– Mais que chatas, parecem humilhantes. 
– Eram restos de um liceu elitista, profundamente masculino e com uma mistura social muito 
grande. Ainda por cima apanhou com o 25 de Abril e as estruturas de poder foram todas ao ar. 
Foi muito divertido sob uns pontos de vista, não foi de outros. Não sei por que carga de água, 
optei por um dos grupos políticos que tinha menos força no liceu e que era o ódio de estimação 
dos que tinham mais força. Teve muita pancada, muita violência. Um grupo político, que ainda 
existe, o MRPP, era particularmente bom a dar pancada. 
 
– Qual era o seu grupo? 
– A UEC, União dos Estudantes Comunistas. Era uma coisa civilizadíssima, comparada!, cheia 
de boas intenções. 
 
– Entrou com que idade? 
– Entrei aos 15. É uma coisa da minha geração, fomos politizados muito cedo. 
 
– Muitos deram em políticos. Como é que você não deu? 
– Dar em político, no sentido estrito do termo e de as pessoas terem carreira, não é muito 
diferente do dar em advogado ou em não sei o quê. São coisas calculadas e têm a ver com 
opções de estilos de vida. Passam por coisas tão pequeninas: como vou ter que me vestir, como 
vou ter que me comportar, até que ponto vou ter liberdade nisto ou naquilo, o que simbolizam 
essas profissões e que proveitos tiro delas. Nesse sentido, a política não me atraiu rigorosamente 
nada. Sempre me pareceu ser aquela, ao nível profissional, onde há mais controle sobre a vida 
de uma pessoa, e mais exposição naquilo que, ainda por cima, não é interessante expor.  
 
– Também já é a memória a falar. 
– É, uma pessoa não pensa nisto na altura. Vai é construindo opções de vida pelos gostos e pelas 
possibilidades que tem. Agora, ser activo politicamente é outra coisa. E sou. Tenho estado 
metido nalguns projectos, mas nunca com ideia de carreira. Porque implica compromissos de 
limitação da consciência que são espantosos. 
 
– Não é possível que seja de outra maneira? . 
– Devia ser. 
 
– Estava a lembrar-me do ministro do Blair, agora por acaso até há mais que um, 
assumidamente gay.  
– Nem estava a falar necessariamente disso.  
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– Também podíamos falar do buraquinho da sua orelha.  
– Dos dois!  
 
– Não seria muito comum ver um ministro com duas argolas. 
– Mas isso é Portugal. Ontem veio cá o mais importante historiador da antropologia, com um ar 
muito normal no bom sentido, muito parecido com o António Barreto (que eu prezo imenso!). 
E, para marcar a diferença, tinha uma argola grossa. Achei imensa piada. Portugal é um país que 
mudou muito mas com problemas de imagem terriveis. 
 
– A imagem é reflexo de qualquer coisa, como é evidente. 
– Aqui, quando se vêem imagens mais atrevidas, são muito tipificadas. Tudo nela é certinho 
como alternativo.  
 
– Uma provocação estudada? 
– É. Ou é gótico, ou é grunge, ou é punk. Em contextos mais cosmopolitas vêem-se é pessoas 
indefiniveis que fazem o seu próprio estilo. Isso é que engraçado. 
 
– Voltando ao ministro do Blair. Imagina que seria possível em Portugal uma situação idêntica? 
– Agora acho que sim, porque este país também surpreende. As pessoas dizem: “Não vou fazer 
isto porque vai ser mal visto ou vai ter consequências”. Depois, quando se atrevem a dizer, a 
assumir uma coisa que é um bocado diferente, a primeira surpresa que têm é: “Olha, afinal, não 
foi nada de grave”. Há um poder de encaixe bastante grande que, provavelmente, passa por uma 
forma de hipocrisia (as pessoas dizem mal noutros contextos). Uma coisa dessas em Portugal 
era capaz de ser muito menos problemática do que se imagina. 
 
– Apesar do poder da Igreja e da ligação do governo guterrista a uma ala mais conservadora do 
catolicismo?  
– Tenho imensas dúvidas do poder da Igreja. Toda a gente sabe e reconhece que ser católico é 
uma coisa por inércia, na maior parte dos casos. Há uma minoria praticante e que segue um 
conjunto de preceitos, e há uma maioria que é apenas por inércia. Mas não tiram as conclusões 
disto, e eu acho que há conclusões a tirar. 
 
– Que são? 
– Todos esses que são por inércia e não são praticantes, na realidade não são católicos. Fica 
como uma maioria sem nome, muito mais maleável a influências sociais exteriores, a 
experimentar novos modos de vida, do que se pensa quando se pensa neles enquanto católicos, 
com um conjunto de ideias associadas a isto. Ser católico, em Portugal, não corresponde a 
nenhuma linha de acção ou de pensamento concreta. É uma espécie de ponto de referência 
identitário que, às vezes, se confunde com a própria nacionalidade.  
 
– Um desfasamento entre o que lhes foi inculcado e a prática quotidiana? 
– É. Se viveres num contexto multiétnico ou multi-religioso é provável que sejas mesmo 
inculcada com ideias muito fortes e controladoras porque estás em choque com outros. Num 
país onde a coisa é por inércia toda ela católica, a maior parte das pessoas que passam pela 
catequese e pela comunhão não são inculcadas com coisa nenhuma. É como aprenderem a usar 
bem o garfo e a faca. Ser católico na Irlanda do Norte é de certeza muito mais forte e muito 
mais directivo da vida que em Portugal. 
 
– O seu olhar antropológico diz-lhe, então, que o país está mais permeável do que as pessoas 
imaginam?  
– Acho que sim. Pode continuar 50, 100, 200 anos a responder nas estatísticas que é católico e, 
no entanto, 90% dos seus actos quotidianos serem contrários ao que está escrito no catecismo. 
 
– Os antropólogos não gostam de estatísticas? 
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– Precisam de ser bem feitas. Mas o tipo de coisas que a gente quer saber não passa por aí, não é 
quantificável. 
 
– Dois dos seus assuntos essenciais, enquanto objecto de trabalho, prendem-se, um com a 
masculinidade e o género, e o outro com a vivência de casais homossexuais. 
– O meu trabalho de doutoramento foi sobre género e masculinidade e fiquei muito marcado por 
isso, até hoje. Essa coisa dos casais foi muito extemporânea, um pequeno projecto de pesquisa 
feito com alunos que acabou por não ter nenhuma concretização; mas não é, de modo nenhum, 
uma concentração. Aliás, sempre quis evitar tudo o que tivesse a ver com homossexualidade. 
 
– Estudar a construção da masculinidade não é uma forma? 
– Implica imenso. Mas a estratégia foi estudar a masculinidade hegemónica, ou seja, modelos 
muito bem definidos de masculinidade heterossexual e de um certo tipo. 
 
– Por isso foi para o Alentejo? Seria muito diferente em Lisboa? 
– Interessavam questões sociais específicas: classe trabalhadora, pessoas que usam o corpo para 
trabalhar, num ambiente de aldeia com um controlo social bastante forte, e que permitisse falar 
sobre aspectos centrais de como se aprende a ser homem de uma certa forma. Não é um caso 
para extrapolar, embora, através da comparação, se perceba que há eIementos recorrentes em 
contextos parecidos. É claro que a homossexualidade tem de vir ao de cima como um tema. 
Certas ideias sobre a homossexualidade são constitutivas da identidade masculina heterossexual. 
É o outro escondido. É o que não se pode fazer. É o que se usa como arma de arremesso contra 
os outros. É o grande medo e a grande tentação, consoante as pessoas e as situações da vida. 
Mas não gosto dessas atribuições, de que em cada heterossexual há um homossexual escondido; 
não há necessariamente. Tenho amigos que não gostam, não lhes apetece e têm toda a 
legitimidade para o dizer. Senão poderiam dizer o contrário, também. 
 
– Sentir-se-ia quase ofendido se dissessem que em si existe um heterossexual? 
– Não, existe de certeza. Existe em toda a gente porque é o modelo cultural dominante e não se 
largam esses hábitos facilmente. A homossexualidade aparecia na pesquisa porque era uma 
questão de que os meus informantes falavam constantemente. Os dois grandes problemas nessa 
masculinidade hegemónica são as mulheres e a homossexualidade entre os homens. 
 
– Os homens heterossexuais falam assim tanto entre si da masculinidade masculina? 
– Oh, oh. É sempre uma forma de fazer sarcasmo e ironia com os outros (sugerir que os outros 
podem ser).  
 
– Qualquer coisa como: “Não experimentes que ainda gostas” ? 
– Exacto. Sempre através de códigos que têm muito a ver com a questão do poder. O problema, 
basicamente, é baixar as calças, é entrar numa relação com uma pessoa do mesmo sexo num 
papel que projectam como passivo, porque lêem as relações homossexuais à luz de um modelo 
conservador de relações heterossexuais. Que é a ideia de que o homem e a mulher representam 
papéis diferentes, de mais ou menos poder, e que são replicados na cama sob a forma de certos 
actos sexuais que se chamam activo e passivo, por cima e por baixo. Como esse é o modelo 
simbólico principal, é muito facilmente transferido para as relações homossexuais, mesmo que 
não seja isso que acontece na maior parte delas. 
 
– Quer dizer que para esses homens, que partilham uma heterossexualidade hegemónica, é 
menos grave ser o activo do que o passivo? 
– Ah claro!, e isso é que introduz a contradição no argumento e faz perceber muito do que se 
está a passar. Não é tanto o sexo dos parceiros que interessa, mas a natureza dos actos e aquilo 
em que a sexualidade serve de metáfora do poder, da dominação e da libertação.  
 
– Nas relações humanas, política, económica ou socialmente, a questão é, mais uma vez, quem 
detém o poder. 
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– Absolutamente. As pessoas influenciam-se, convencem-se, desconvencem-se, exercem 
autoridade, manipulam, fazem alianças. Tudo isso são relações de poder, e há perdas e ganhos 
que são vistos em termos de prestígio. Vivem períodos da vida, curtos pelo que consta, em que 
parece que construiram uma utopia. É por isso que gostam tanto do amor. Porque, sobretudo no 
momento da paixão, sentem uma ligação íntima e preciosa com o outro. Eu acho que parte da 
sensação boa que têm é porque sentem que suspenderam as relações de poder. 
 
– Alguma vez pensou que podia ser despedido por assumir a sua homossexualidade? 
Normalmente as pessoas não assumem porque receiam ser despedidas ou discriminadas. 
– A revelação da sexualidade é uma coisa que, no meu caso, fiz num momento e não tem que 
ser feita todos os dias. Os outros fazem depois o trabalho mental que querem com isso. É a 
primeira coisa importante para mim: não passo a vida preocupado nem a fazer essa revelação. A 
segunda, é que foi feita por razões muito específicas. Dizer que se é homossexual não é uma 
revelação da intimidade. 
 
– Então? 
– É uma revelação identitária que tem muito de político. A intimidade é outra coisa: não revelo 
com quem vivo, de quem gosto, o que faço na cama, não mostro a minha cama, não revelo o 
que se passa na minha cabeça. A questão da identidade tem uma força política e, para certas 
pessoas como eu, sinto que é uma obrigação social. 
 
– O que quer dizer com “pessoas como eu”? 
– Não gosto da ideia de que é necessariamente um acto corajoso. Pessoas como eu podem fazê-
lo com relativa tranquilidade porque têm uma série de outros capitais acumulados. Sou uma 
pessoa de classe média alta, culta (como se diz em Portugal), estou na universidade que é um 
meio muito especial, tenho algum prestígio, blá blá blá. Não corro riscos nenhuns de perder 
empregos, de se fecharem portas. Algumas fechar-se-ão. Mas, por acaso, são aquelas que não 
me interessam.  
 
– E fecharam-se? 
– Até agora não. Não tentei abri-las, se calhar nunca vou testar o fechamento. Há funções em 
certas formas de hierarquia, representativa, administrativa, muito baseadas no prestígio e na 
imagem, que não me interessam. Não vou procurá-las nunca e se me forem oferecidas vão ser 
um enorme frete. Não têm a ver com a carreira académica, mas com a carreira política. Mas é 
importante dizer que é completamente legítimo para muitíssimas pessoas terem medo de revelar 
o que quer que seja. Há muitos meios onde as pessoas estão desprovidas de poder. 
 
– Quando assumiu a sua orientação não temeu transformar-se no homossexual do país? 
– Claro, sobretudo num meio pequeno como o nosso.  
 
– Na geração anterior sempre que se queria levar um homossexual a um programa de televisão 
convidava-se o Guilherme Melo. 
– A coisa explodiu bastante, felizmente. 
 
– Tem essa percepção, muito mais pessoas deram a cara? 
– Deram a cara pelas razões certas, para acções políticas de transformação das relações entre as 
pessoas.  
 
– Houve um momento preciso em que achou que devia dar a cara? 
– Publicamente foi no Público, assim “en passant”, a propósito do incidente do Candal e do 
Paulo Portas. Terminei a crónica com uma série de adjectivos: o cronista, vírgula, isto, isto e 
aquilo, e um deles era gay. Fiz sempre questão em muitíssimas situações, tipo entrevistas em 
televisão, que o assunto não viesse à baila para não ser o centro da identidade de uma pessoa. 
Que não é. 
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– É uma questão apetecível, muito voyeurista. 
– A gente joga com isso; quero dizer, as pessoas que estão empenhadas politicamente em 
questões que têm a ver com a sexualidade. É um jogo muito delicado e chato. Sabe-se que há 
essa tendência voyeurista que é preciso diminuir, para diminuir tem que se normalizar, para 
normalizar tem que se dar a cara, e ao dar a cara estamos a promover o voyeurismo. Há um 
círculo vicioso que demora algum tempo e que finalmente se desata quando começa a haver 
mais gente e mais situações. As coisas mudaram estrondosamente nos últimos três, quatro anos. 
Foi muito evidente a nível nacional, porque é um país pequeno e muito mediatizado, mas em 
Lisboa sente-se na pele. O movimento gay faz parte dos principais movimentos sociais em 
Portugal em termos de acção e de capacidade de negociação. Basta ver as uniões de facto e a 
relação com a Câmara Municipal de Lisboa. 
 
– A decisão a propósito das uniões de facto contraria, então, em absoluto esta pulsão cada vez 
mais forte na sociedade? 
– Aí é um claro desfasamento entre o poder actual e as coisas que se vão fazendo. O PS é muito 
complicado. Para já porque está no governo. Depois é um equilíbrio de forças muito esquisito. 
Chega justamente ao poder quando o seu sector mais conservador está no poder interno. Tenho 
quase a certeza que grande parte das agendas propostas por sectores como a Juventude 
Socialista são mais feitas para chatear internamente que por uma genuína preocupação com o 
que se passa na sociedade. Por muito boas intenções que haja. E parece que o Sérgio Sousa 
Pinto é bem intencionado. Só que o inferno está cheio de boas intenções. 
 
– Tudo o que propõe acaba por cair em saco roto. 
– Corre o risco de vir a cumprir o papel histórico de destruidor de um conjunto de coisas ao 
propô-las mal, ao não conseguir fazer alianças internas, ao propor coisas num momento e tirá-
las no outro. 
 
– Sérgio Sousa Pinto não parece ter apoio interno. Mas poderia propor diferentemente estes 
assuntos? 
– Estas coisas são explicáveis na base de outro tipo de direitos, se não for posto em termos de 
sexualidade mas em termos de quem é que tem acesso a certos direitos e em contrapartida quem 
é que cumpre com certos deveres. Estamos numa sociedade em que as pessoas de sexo diferente 
que se juntam têm a hipótese do casamento. O casamento tem duas feições possíveis ou 
sobreponíveis, religioso ou civil. Podem ainda entrar em união de facto, com um conjunto de 
direitos adquiridos que a legislação portuguesa permitiu. As pessoas do mesmo sexo, além da 
clandestinidade, têm a hipótese do vazio, que não é hipótese alguma. Se há grupo que precisa de 
formas alternativas de dignificar a sua relação socialmente, são os homossexuais. 
 
– Sob esse prisma, o que se conseguiu foi exactamente o contrário do que se esperava. 
– Não vai trazer nada de mais a quem não tem e não traz nada de novo a quem já tem. Uma 
inutilidade absoluta que passou por tirar o tapete debaixo dos pés de pessoas a quem foram 
feitas promessas e que têm direito a uma consagração legal, se a entenderem ter.  
 
– O que é que gostava que lhe fosse permitido? Casar, adoptar crianças? 
– No meu caso pessoal, nenhuma delas. Mas não tem nada a ver com direitos que possa 
defender para os outros em geral. 
 
– Não há em si resquícios de uma ritualização dos actos que vai sendo incutida nas pessoas? 
Nas meninas é, por exemplo, o vestido de noiva. 
– Nunca tive. Dá-me muito mais prazer o reconhecimento que certas pessoas, família e amigos, 
fazem da existência de uma relação. O reconhecimento é muito prazenteiro, muito saboroso, 
muito dignificante. Dizerem para não me esquecer de trazer a pessoa com quem estou. Terem 
um cuidado que muita gente não tem. Os convites oficiais, por exemplo: Professor Miguel Vale 
de Almeida e Senhora. Uma pessoa fica insultada! Agora sou muito mais calmo, mas dantes 
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tinha vontade de responder e dizer “Vocês não conseguem arranjar uma fórmula mais simpática 
de pôr isto?” . 
 
– Porque é que acha que isso acontece? 
– Muitas vezes não é preconceito ou maldade; é simplesmente ignorância de outros modos de 
vida. Sobretudo quando eles não se dão a mostrar por nenhuma característica exterior. No caso 
da identidade ou orientação sexual não há nenhuma evidência exterior. Há pessoas que gostam 
de a transformar através de certos símbolos que ficaram marcados como tal. Mas diria que 90% 
das pessoas não demonstràm coisíssima nenhuma. É por isso que grande parte do movimento 
social gay é um movimento de exposição, que as pessoas criticam como sendo folclore, agressi-
vo e exibicionista. Esquecem-se que aquela identidade não tem nenhuma forma de 
demonstração evidente. Tem que se mostrar, tem que dizer. 
 
– Podia simplesmente argumentar que ninguém tem nada a ver com isso. 
– Para poderes dizer que ninguém tem nada a ver tens de ter a garantia dos direitos das pessoas. 
Posso, porque politicamente é o momento certo para certa função, dizer “Eu sou homossexual”; 
mas cinco minutos depois, porque estou noutro contexto e noutro tipo de relação, posso 
perfeitamente, e sem haver contradição entre as duas, dizer: “Você não tem nada a ver com 
isso”. Qual é a relação em que estás, na militância sobre os direitos sexuais ou no usufruto da 
cidadania? É absolutamente irrelevante a minha sexualidade no momento de ir para júri de uma 
tese, é completamente relevante no momento de responder ao convite para um jantar oficial.  
 
– Na sua relação com os alunos, é endeusado por alguns como o professor liberal? 
– Muitos professores são-no pelas mais diversas razões. Às vezes recebo sinais por causa destas 
questões de que estamos aqui a falar. Tento travar isso um bocado, porque prefiro que a 
admiração seja também por outras (no caso dos estudantes, que tenha a ver com a antropologia). 
Muitas vezes essa sedução de alguns alunos e alunas é muito mais pelas posições que tomo so-
bre a antropologia do que propriamente sobre uma questão que tenha a ver com a sexualidade. 
Tenho um certo cansaço em relação à marcação através destas questões, de ser esta a questão 
fulcral quando se fala comigo. Já não é o meu assunto de pesquisa e acaba por construir a 
pessoa como ícone de uma certa coisa. É um risco que sabia que corria. Contribuí para isso. 
Agora estou na fase em que quero descontribuir. 
 
– Nesta nova construção de imagens e ideias que projectos tem? 
– Estou a terminar um documentário com a Catarina Mourão baseado no material videográfico 
que filmei no trabalho de campo no Brasil, no ano passado. É sobre a raça, sobre a emergência 
do movimento negro numa cidade da Baía. É patrocinado pela Comissão dos Descobrimentos e 
vai sair nas comemorações dos 500 anos do Brasil. Mas o discurso não é nada apologético de 
fantasias sobre a criação de uma sociedade multi-racial e harmoniosa feita pelos portugueses, 
bla bla bla. É uma coisa bem mais crítica. 
 
– A dizer que os portugueses foram uns sacanas? 
– Também não. Acabo o filme a dizer que isto nem é a visão amarga das pessoas azedas nem o 
orgulho dos tolos. Os personagens nos mais variados discursos falam sobre a experiência de ser 
negro no Brasil. Esse é o projecto principal. No outro, estou a tentar escrever um livro de 
antropologia que tem a ver com esta pesquisa. Daqui para a frente, penso trabalhar sobre esta 
situação actual, em que há grande circulação de população de um lado para o outro e influências 
culturais mútuas, no contexto da globalização e nas questões da identidade étnica dos grupos. 
 
– No domínio da escrita aventurou-se na ficção. Não era uma coisa muito esperada porque os 
livros anteriores partiam da sua experiência enquanto antropólogo ou cronista. 
– Antes disso tinha publicado uma colectânea de contos, um livrinho marginal que se chamava 
“Quebrar em Caso de Emergência”. Era uma primeira tentativa de fazer ficção, mas em contos. 
Este foi o segundo livro de ficção, ganhou aquele prémio da Caminho e tal, mas era uma 
brincadeira. Dou-me muito mal com a ideia de especialização e de carreira, com a ideia da pes-



 240 

soa que faz uma coisa e é o melhor naquela coisa e passa a vida a trabalhar sobre aquela coisa. 
Gosto de trabalhar em vários registos: a antropologia, a ficção, a intervenção. Quis logo publicar 
tudo o que tinha para marcar o terreno. Não é aquela coisa de fazer xixi nos cantos e dizer: “Este 
canto agora é meu”. É justamente o contrário, é dizer: “Eu estou pulverizado”. E não vou usar 
pseudónimos para as diferentes coisas. 
 
– Corre-se o risco de arrastar para uma área o peso, o prestígio, a polémica que o nome tem 
noutra. 
– Corre-se. Mas acho que isso faz ruídos interessantes. Prefiro esse ruído a divisões muito 
certinhas.  
 
– Eu diria que você tem as coisas muito arrumadas, pelo menos na forma como as apresenta. É 
ordenado mentalmente? 
– Sou bastante. Tenho-as ordenadas como projecto. Quando tu organizas mentalmente acaba por 
ser um projecto, porque o que vais fazendo é uma coisa mais salganhada. Mas tenho uma 
tendência de organização, mental, fisica, espacial, bastante forte. Ao contrário do que é moda 
dizer agora, neste tempos “New Age”, tenho um enorme respeito pela racionalidade, e um 
enorme respeito pelas emoções. 
 
– Tem-se em conta mais como ser pensante ou ser sensível? 
– Não consigo fazer dicotomia entre as duas coisas. Não concebo, nomeadamente um cientista, 
a fazer um trabalho cuidadoso que não seja com gosto. Se é feito com gosto, já é emotivo. E 
detesto a palermice do elogio da emoção pura, normalmente dá maus resultados. 
 
– Que importância atribui à intuição? 
– Há muitas áreas em que a intuição é a grande chave, no sentido da aposta aleatória, “cheira-
me que é isto”, e arrisca-se. Na pesquisa científica, sobretudo na nossa área, é muito assim que 
funciona. A posteriori, quando reflectes sobre ti próprio, percebes que as intuições são tanto 
melhores quanto mais, antes delas, tiveres feito trabalho racional. É como o talento, precisa de 
ser trabalhado. 
 
– Que talentos gostaria de ter? 
– O da música, que é o que não tenho mesmo. É o mais fascinante de todos. A música é 
abstracção pura, é o único ponto de união entre a racionalidade e a emoção. Mas não sou 
comprador de discos, não tenho opções musicais. 
 
– Em casa não tem um canto para os discos? 
– De todo, é uma miséria. São livros atrás de livros. E tento controlar-me porque não gosto de 
ter muitos objectos.  
 
– O que mais gosta e menos gosta em si? 
– O que menos gosto, e tenho a certeza absoluta, é a pressa. Às vezes é muito elogiada e 
admirada pelas outras pessoas, o que me deixa parvo porque tenho a sensação contrária. É uma 
pressa imatura em publicar, em dizer, em escrever, em revelar coisas. Não sei de onde vem mas 
espero vir a perder. 
 
– Como sinal de maturidade? 
– Sim, invejo muito as pessoas que dizem: “Não vou publicar isto porque não está totalmente 
bom” ou “Ainda preciso de mais dois anos para acabar aquilo”.  
 
– Essa urgência de fazer, publicar, dizer, não é um bocadinho narcísica? 
– É um bocado. Essa palavra é perigosa, porque tem uma acepção popular extremamente 
pejorativa.  
 
– Como se dissesse: “Olhem para mim, olhem para mim..? 
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– Exacto. Pode ser narcísico mas também é a maneira de me obrigar a fazer a coisa a seguir. Há 
uma pulsão produtiva que sempre construí com um grande amigo, que é o Rui Zink, e que é 
assim também. Há anos e anos que falamos desta comum mania de fazer, desta pressa. 
Tínhamos discussões muito giras na adolescência sobre as pessoas que escolhiam entre o ter e o 
ser, a dicotomia clássica dos moralistas. Ficávamos embasbacados porque achávamos que era 
uma falsa opção. Havia uma terceira, que era o fazer. Estou a dizer que o meu maior defeito é 
simultaneamente uma qualidade.  
 
– Há outras coisas em si de que goste? 
– Há coisas que me aconteceram ou não me aconteceram e que estou feliz por terem acontecido 
ou não terem acontecido. Sentir que não tenho, à parte pequeníssimas coisas, pesos na 
consciência em relação a culpas de qualquer merda que tenha feito a alguém. É bom porque já 
percebi que não é muito comum. 
 
– A culpa ou o fazer merda? 
– Pois. Mas tenho a consciência tranquila. Como toda a gente, presto mais atenção a medir os 
defeitos e a tentar controlá-los do que propriamente a procurar qualidades ou a dizer que gosto 
muito de mim.  
 
 
 
Secção Os Nossos Neurónios. Raça de Palavra. Notícias Magazine, 21.01.00. Por Fernanda 
Câncio 
 
Notícias Magazine – Como é que se descreve? 
Miguel Vale de Almeida – A resposta a isso é armadilhada porque a minha profissão contamina 
a minha identidade: descrevo-me sempre situacionalmente. Quando estava a trabalhar no Brasil, 
descrevia-me como branco, porque era também essa a descrição que era feita de mim; quando 
vivi nos EUA, pelo meu nome punham-me na categoria dos latinos, hispânicos, classificação só 
utilizada nos EUA, e que me colocava na categoria dos “não brancos”. Se fizer a média dessas 
situações descrevo-me como mediterrânico com ascendência judaica, sei que a tenho. Assim, 
sou muito português: há qualquer coisa de judeu, qualquer coisa de berbere ou de árabe, com 
certeza, se calhar qualquer coisa de africano, embora não conheça nenhuma história nesse 
sentido... 
 
NM – Nada como viajar para perceber a relatividade dessas classificações... Na China, por 
exemplo, uma portuguesa morena pode passar por indiana: aconteceu comigo. Já teve de, por 
exemplo, num documento – como um pedido de visto – atribuir-se uma raça? 
MVA – Havia uma altura em que os papéis para o pedido de visto para os EUA perguntavam 
isso, creio que agora já não. Mas sempre me recusei a responder: para começar, acho que não 
tenho raça nenhuma. 
 
N M – A não ser a humana, como dizia não sei quem. Mas o conceito existe. 
MVA – Não é um conceito. Não tem, pelo menos na minha disciplina, as características de um. 
Não é operativo, não serve para descrever nada de geral e abstracto que não tenha de ser situado 
em concreto e é uma palavra contaminada pela sua utilização política. E o que faço é abordar o 
termo como “émico”. 
 
NM – Émico? 
MVA – Em Antropologia distinguimos entre as coisas émicas e as éticas. As éticas têm a ver 
com a utilização de conceitos aplicáveis universalmente, que o observador científico usa para 
descrever e comparar realidades e chegar a alguma conclusão. As émicas são as utilizadas pelas 
pessoas e sociedades que estudamos: conceitos de senso comum, que não passam pelo crivo 
científico. 
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N M – Raça é o mesmo que etnia? 
MVA – Não. Do ponto de vista das Ciências Sociais o conceito de grupo étnico apareceu depois 
do de raça. A ideia era ultrapassar as teorias raciológicas, que na altura – nos anos vinte – já 
eram vistas como racistas, com uma ideia muito simples: em termos físicos duas pessoas 
divergem mais entre si que a média de duas supostas raças e isso não serve do ponto de vista 
científico para classificar uma realidade. Foi o momento em que se mudou a explicação da 
evolução humana do ponto de vista da raça para o da cultura, do saber, dos modos de fazer 
transmitidos por um grupo humano e que passou a ser o critério explicativo para a diferença 
cultural e para a diferença linguística e das maneiras de viver dos povos. A forma que se usou 
para definir cada grupo separado que era sujeito a análise passou a ser grupo étnico o que, em 
sentido antropológico, significa grupo “com uma cultura”. 
 
NM – Grupo separado pelo quê? 
MVA – Exactamente: hoje, nem sequer aceitamos essa ideia de que há grupos separados. 
Porque a Antropologia e as outras ciências são inventadas a partir do Ocidente, desenvolvidas 
na expansão e no colonialismo europeu. E todas as classificações que foram cunhadas para 
definir essas unidades humanas – tribo, linhagem, grupo étnico – são hoje vistas como produtos 
de um processo excludente. 
 
N M – Fala da distinção entre o ponto de vista da ciências e do senso comum, e de como a 
noção de raça pertence ao segundo, mas essa visão não é pacífica na comunidade científica. Há 
extensas e muito recentes teorias sobre as “diferenças raciais” e até quem, como alguns 
cientistas alemães, ande a medir crânios para estabelecer distinções entre alemães, turcos e... 
portugueses. 
MVA – Sim, mas a meu ver são “maus” cientistas. Onde se avaliam as coisas é no debate 
interno e esses casos são todos de enorme polémica no mundo científico. Estamos a entrar numa 
fase parecida com a do determinismo biológico do século XIX. Agora temos a ideologia do 
determinismo genético, que é a de que existe algures um código escondido que explica as 
diferenças sociais. Politicamente é o mesmo só que com outro nível de sofisticação. 
 
NM – As ciências têm uma grande responsabilidade na ideia de raças definidas a partir da cor 
da pele, do formato do nariz, da textura do cabelo, do tamanho do crânio. 
MVA – Uma das coisas mais interessantes nesses sistemas de classificação das raças que 
criaram desde o século XIX é serem todos contraditórios entre si. Cada indivíduo impõe um 
sistema diferente do outro. O que acontece é que vai haver graus diferentes de mistério: 
primeiro os aspectos fisicos, depois a seguir, com a descoberta do factor Rhesus, das tipologias 
diferentes do sangue. Há a ideia de que se está a chegar “mais fundo”, característica de uma 
forma de pensar tipicamente ocidental, de procurar a “verdade” nas instâncias mais recônditas. 
E agora que há a possibilidade tecnológica de chegar ao mais recôndito da composição do corpo 
humano, algumas pessoas sentem que podem voltar a estas velhas agendas de procurar o 
determinismo para certo tipo de coisas. 
 
NM – Não existindo um plebiscito a todos os cientistas sobre esta questão, não é possível 
afirmar que o termo raça não é válido do ponto de vista científico. 
MVA – Pois, não há plebiscitos em ciência, e existe o fétiche de que a ciência é a verdade. Há 
várias coisas que se deviam ensinar na escola. Uma delas é entender a ciência como prática 
social exercida por pessoas com origens sociais concretas, interesses, agendas, instituições, 
subsídios, etc. E com ideologias e formas de entender o mundo. Pode-se simplificar isto dizendo 
que há cientistas de direita e de esquerda, ou que há cientistas que acreditam que o mundo foi 
criado por um deus e outros que não. 
 
NM – Precisamente, em variadíssimos estudos que têm sido efectuados nos EUA no que 
respeita ao Quociente de Inteligência (QI) de negros e brancos, constata-se sempre que o dos 
primeiros é inferior ao dos segundos. E estudos efectuados em África permitem inferir o atraso 
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mental de pelo menos 70% da população. Por outro lado, os asiáticos apresentam sempre 
melhores resultados que os brancos. O que é que isto lhe diz? 
MVA – Em primeiro lugar, tem de se pôr em causa o critério de medição da inteligência, que é 
à partida uma escolha baseada em ideias feitas. A outra questão, óbvia, é a sociológica: quem é 
que são as pessoas “medidas”? Estão todas dentro do mesmo nível social? Mas aquilo de que 
duvido mais é do próprio conceito de QI e da sua utilidade, já que é criado a partir de premissas 
culturalmente transmissíveis. Se pertenço a um grupo para quem as questões colocadas não 
fazem sentido, não fizeram parte da minha aprendizagem, estou fora do jogo. Mas ainda há uma 
questão mais radical: como é que identifico as pessoas que vou analisar como sendo brancas, 
negras ou outra coisa qualquer? Esses estudos acontecem muito nos EUA, onde é suposto as 
pessoas terem uma identificação racial específica que é definida através da genealogia e onde se 
aceita uma coisa a que se chama o “one drop rule”: desde que se tenha “uma gota de sangue 
negro” – e esta metáfora é muito importante -, é-se considerado negro. É uma espécie de teoria 
da contaminação. 
 
NM – Como a que os nazis estabeleceram em relação aos judeus. 
MVA – Sim, e isso significa que a partir disso a pessoa tem esse estigma, ou essa vantagem, 
caso assim a considere. Mas há locais onde é impossível estabelecer essa distinção entre pessoas 
brancas e negras, como o Brasil. Lá a definição da “negritude” ou “branquitude” da pessoa é um 
processo negociado na interacção social, só existe se o próprio se afirmar como tal. Não é que 
não haja racismo no Brasil, é outra questão: há um tabu em relação à raça porque existe a 
fantasia de uma sociedade de harmonia racial. O caso é interessante porque demonstra a 
impossibilidade de um critério exterior objectivo. A identificação de uma pessoa como negra, 
numa sociedade com muita miscigenação... 
 
NM – No contexto de um discurso que recusa a ideia de raça, miscigenação não é uma palavra 
proibida? 
MVA – Sim, claro... Isto é o velho problema das prisões discursivas. Acontece que temos um 
lote de palavras para usar, e as palavras têm uma história. E quando tentamos criticá-las, e criar 
novas palavras, isso nem sempre funciona. 
 
N M – É a ideia de base do politicamente correcto... 
MVA – Que tem a sua importância, não sou completamente contra. É que nós entendemos o 
mundo através da linguagem e agimos sobre o mundo através do discurso. Mas não podemos 
inventar tudo de novo. 
 
NM – Vou então ser politicamente incorrecta: um dos argumentos utilizados tanto por aqueles 
que defendem a “inferioridade” dos negros como pelos negros para reiterar o orgulho da “raça” 
é o facto de haver tantos negros em evidência nas competições de atletismo, por exemplo. Os 
primeiros vêem isso do prisma da “animalidade”, defendendo que a um corpo mais 
performativo corresponde uma mente inferior... 
MVA – Há uma coisa básica implícita nessa questão, que é um velho processo começado há 
muitos séculos no pensamento ocidental que formata as ciências e a forma de pensar o mundo, 
que é a velha distinção entre corpo e mente em que tudo o que é remetido para o corpo faz parte 
de uma categoria inferior. Isso foi feito em termos raciais, com os negros: há um remetimento 
para o corpo, para a festa, para a sexualidade. Claro que as aptidões genéticas, as capacidades fi-
sicas, os traços do corpo existem. E um ou vários deles podem coincidir, do ponto de vista 
estatístico, com certos aspectos exteriores do fisico que são utilizados nas classificações raciais. 
É uma mistura entre processos de transmissão genética, condições ambientais e aspectos 
sociológicos. 
 
NM – Por exemplo os judeus – bem entendido, os que chamam a si próprios judeus -, têm um 
enorme orgulho no facto de grande parte da ciência ocidental ser construída com base nos 
“cérebros judeus”. Usar esse raciocínio péla positiva implica a hipótese de o usar pela negativa. 
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MVA – É um jogo armadilhado. Mas uma das primeiras preocupações de um espírito científico 
preocupado em não reproduzir a ideologia seria perceber se afirmações como essa, de haver 
uma grande incidência de cérebros judeus na ciência ocidental ou uma grande incidência de 
atletas negros no desporto, são verdadeiras ou não. Primeiro, do ponto de vista absoluto, se 
calhar não é verdade, e se calhar não é verdade do ponto de vista relativo porque depende dos 
critérios usados... E se for verdade não me preocupava porque tinha ainda duas hipóteses de 
explicação: a sociológica e a genética. E agora chegamos a um ponto fulcral – por que é que 
continua a existir no senso comum a ideia de um espectro racial cujas fronteiras são com-
pletamente difusas, mas que ainda permite às pessoas fazerem a distinção entre os pretos, os 
brancos, etc? Em primeiro lugar, porque o nosso cérebro, as nossas estruturas cognitivas, 
funcionam por processos de classificação e de oposição. 
 
NM – Nomear é sempre um acto de poder. A questão é que vê uma diferença e tem de lhe dar 
um nome. Entre si e um bosquímano [habitante da África Austral] vê uma diferença abissal: ele 
tem um metro e trinta, nádegas hipertrofiadas e fala por estalidos. 
MVA – Sabe porque é que vejo essa diferença? Porque é esse critério que estou a usar. Não há 
observação pura: não há um momento fundacional em que percebo que há uma diferença 
categorial, de “raça”, entre si e um bosquímano. Quando os comparo já é com um protocolo de 
comparação baseado na ideia de raça. Porque se a comparar a si comigo as diferenças são 
igualmente abissais. 
 
NM – Certo, vai à procura da diferença. Mas é como com as bruxas: não existem, mas que as 
há, há. 
MVA – Sim, a diferença existe. Foi reproduzida ao longo de séculos por sociedades 
colonialistas que criaram impossibilidades de encontro entreas pessoas de “diferentes raças”, 
dificultaram ou proibiram o casamento entre elas e a reprodução. Então tem uma pescadinha de 
rabo na boca: uma situação de desigualdade estrutural e social que é explicada através da raça, e 
a reprodução da própria “raça” através dessas mesmas desigualdades. Como se estivéssemos a 
garantir raças de cães num canil. O que quer dizer que as raças são produzidas e apuradas 
através do estabelecimento de fronteiras sociais entre os representantes do que se percepciona 
como “raças diferentes”. 
 
NM – Se fizéssemos como queriam fazer os nazis, isto é, só deixássemos os louros de olhos 
azuis reproduzir-se com os louros de olhos azuis, os japoneses com os japoneses, os bosquí-
manos com os bosquímanos, obteríamos “raças”? 
MVA – Não sou a pessoa mais indicada para responder a isso. Porque há aí critérios de genética 
que desconheço. Mas creio que nos humanos, por causa da demografia – somos muitos e há 
muito tempo que somos muitos – os critérios fenotípicos que servem para a definição da “raça” 
não são isoláveis. 
 
NM – Digamos que a “pool” já está demasiado misturada. 
MVA – Sim. Mas é importante dizer uma coisa: a raça é um produto do racismo. O racismo não 
é um produto da raça. Não há uma prévia existência da raça como conceito que depois cria o 
racismo. Não é como o etnocentrismo, que é resultado da existência de unidades populacionais 
mais ou menos isoladas. Dizer que o racismo é o resultado da existência de raças é estar a 
sancioná-lo. 
 
NM – Curiosamente, quando tentou reescrever o artigo 13º da Constituição, aquele que faz o 
elenco das causas pelas quais as pessoas não podem ser discriminadas, não conseguiu retirar o 
termo “raça”. 
MVA – Porque quando se sai da ciência e se passa para a política, há um ponto em que se tem 
de começar a medir os interesses que estão em jogo. E os interesses nem sempre se 
compadecem com a busca da clareza de espírito, mas com a necessidade de justiça e com aquilo 
que num dado momento é mais útil. E como a Constituição é uma coisa provisória, aceito que lá 
esteja raça. Preferia que estivesse entre aspas, para fazer pedagogia e reforçar a ideia de que se 
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trata de uma noção de senso comum. Mas, não sendo cientificamente operativa, a palavra é 
sociologicamente operativa. Porque existe como critério de exclusão para muitas pessoas e é im-
portante que quem o usa saiba que através disso não pode discriminar ninguém. 
 
NM – É um fenómeno perverso: ao lutar contra a discriminação, está a reproduzir-lhe os 
pressupostos. É uma metáfora apropriada ao problema: como é que sai disto? É possível não 
nomear? 
MVA – Depende de como. É tudo uma questão de contexto e de circunstância. Há situações em 
que é importante usar determinados termos. Na Constituição, nas leis... Depois há outras 
situações em que não só não é importante como é grave que se use. Por exemplo, comprei no 
outro dia um anti-inflamatório que tem escrito na posologia: “A população de raça negra deve 
começar com 200 miligramas e só ao fim de não sei quantos dias pode passar para os 400”. 
Fiquei parvo a olhar para aquilo. Há contra-indicações para quem tem problemas de coagulação 
e há uma doença genética que se chama anemia falciforme que se verifica maioritariamente 
entre indivíduos de origem africana – ou negros, digamos. O que seria aceitável neste caso era 
que a posologia mencionasse a doença, jamais a “raça”. Eu posso ter essa anemia, você pode tê-
la... 
 
NM – Uma das grandes discussões que se têm hoje, sobretudo na Comunicação Social, é essa. 
Como se pode – ou não se pode – nomear aquilo que é do ponto de vista do senso comum a 
“raça”. Por exemplo, como nomear um membro da cultura cigana, alguém que, segundo essa 
definição, se autoclassifica como cigano? 
MVA – Todas as palavras podem ser utilizadas, excepto as que são insultuosas. Depende do que 
se quer dizer. Imagine que há um grupo de ciganos que se reúnem numa associação para 
defender os interesses dos ciganos e que se chamam assim a si próprios, tenho de aceitar que 
esse nome usado pelos próprios é válido. 
 
NM – A questão põe-se com mais acuidade quando se trata de reportar qualquer tipo de 
criminalidade. E sabe-se que essa “identificação racial” que os jornais, as rádios e as TVs 
reportam advém da informação policial, que a utiliza aqui como em qualquer parte do mundo 
por razões óbvias. 
MVA – Porque precisa de identificar, claro, Acho que isso é, por parte da polícia, não digo 
admissível, mas incontornável. 
 
NM – Essa incontornabilidade estende-se à Comunicação Social? 
MVA – Não. É diferente. Aliás, não aceito que a polícia o faça... Os processos de classificação 
são dirigidos para os grupos e as pessoas de alguma forma minoritárias, excluídas, oprimidas e 
muitas vezes não há palavras para descrever os supostos brancos ou os supostos nacionais, 
Como até há pouco tempo não existia uma identidade masculina como tal: ser masculino era a 
norma. Mas há no meio de tudo isto uma posição que tenho tentado compreender, que é a 
seguinte: embora eu seja contra o conceito de raça, saiba que as identidades dos grupos são 
provisórias e construídas na História e que as identidades dos individuos são compósitas, porque 
as pessoas são várias coisas ao mesmo tempo, também sei que na política concreta às vezes os 
grupos excluídos precisam de ser estrategicamente essencialistas. 
 
NM – Daí a reivindicação de uma “comunidade negra” ou de uma “comunidade homossexual”. 
MVA – Às vezes os grupos excluídos precisam de reivindicar por exemplo a sua negritude, as 
suas origens, as mesmas coisas segundo as quais foram classificados. Porque num determinado 
momento histórico ou político essas nomeações podem ser o único recurso que têm para poder 
“passar” para a sociedade maior. Chama-se a isso essencialismo estratégico e isso aceito, como 
cidadão e antropólogo que está a observar as coisas naquele momento. 
 
NM – Pois, mas isso, sendo o reverso de qualquer coisa, tem sempre o seu reverso. É aceitável 
por exemplo que as polícias portuguesas estudem a “criminalidade negra”? 
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MVA – Para combater a criminalidade é preciso estudá-la. E estudando-a posso chegar à 
conclusão de que não é relevante estabelecer certas categorias, sejam baseadas na “raça” ou 
noutra coisa qualquer. Mas posso também, e isso admito, chegar à conclusão de que existe uma 
forma qualquer de criminalidade que vejo acontecer mais numa determinada população e que de 
repente existe aos meus olhos, mas por razões sociológicas. 
 
NM – A polícia não está mandatada para fazer estudos sociológicos. Mas já houve capítulos do 
Relatório de Segurança Interna dedicados à dita “criminalidade negra”. 
MVA – Considero isso inaceitável. E há erros de pensamento da parte deles ao fazerem isso e 
que tem a ver com o facto de nunca identificarem a outra criminalidade por esses critérios. Se 
juntar todos os “brancos” que cometem crimes não consegue dar a essa criminalidade uma 
característica étnica, racial. O que não se pode escamotear é que há situações sociológicas que 
têm a ver com a emigração, a exclusão, a origem geográfica das pessoas, o que as caracteriza 
como grupo, e que em virtude dessa situação as pessoas têm formas de vida económica que 
estão oficialmente classificadas como crime. Isso pode acontecer. 
 
NM – E acontece. 
MVA – Pois, e aí tem o encontro de duas categorias, o de origem étnica e de criminalidade. Mas 
correm-se enormes riscos ao utilizar esses critérios. Um é tomar a parte pelo todo: dentro desse 
grupo há imensa gente não criminosa. E, por outro lado, estão a escapar-nos na definição os cri-
minosos que não existem fora desse grupo. É que os critérios podem ser outros! O que é que a 
polícia quer descobrir com isso? O processo da pesquisa deve começar pela actividade criminal, 
não pela população. E quando dizem que há uma criminalidade negra, é pela população que 
estão a começar. 
 
NM – São muitas vezes os próprios delinquentes a reforçar essa ideia, a justificar a 
criminalidade com o facto de serem negros. É um círculo vicioso. 
MVA – Sim, mas esse círculo vicioso só se quebra com decisões de mudança de vida das 
pessoas. Às tantas o perigo é que estas análises reproduzem a própria realidade e ajudam a que 
ela continue a existir e às tantas estamos em situações, como já acontece, em que as pessoas 
perante oportunidades de alternativa de vida não as querem seguir. Sentem-se muito mais 
protegidas dentro de um sistema de valores que ainda por cima pode ser reprodutivo e rentável 
que é o da sua própria exclusão. 
 
NM – E cria-se um universo simétrico, em que o racismo se paga com racismo. 
MVA – Claro, mas isso... Não tenho a menor dúvida. Pode-se sempre dizer, bom, não admira, 
não é? 
 
NM – Não acha que a desculpabilização é uma atitude tão perigosa e racista como a outra de 
que temos estado a falar? 
MVA – Quando estamos a discutir uma questão concreta, sim, mas se tentamos perceber a 
origem das coisas não. Aí vemos que o problema pode ter começado por iniciativa de outrem, 
não daquele que está a ser culpado. E aí começa a haver um desequilíbrio: quando não me é 
dada voz para exprimir determinado tipo de coisas e eu começo a usar uma linguagem opositiva 
que é baseada na inversão de polaridade daquilo de que me acusam, que é o que acontece nesses 
casos, entra-se no círculo vicioso de que estava a falar. Que teve uma origem, que tem de ser 
curto-circuitada a montante. Porque a igualdade não existe. Não podemos pôr as coisas em 
igualdade de circunstâncias, dizer que “os pretos em Portugal são tão racistas como os brancos”. 
Não, porque a montante disso há uma relação de maioria/minoria, ou de integrado/excluído.É 
preciso cuidado com isso. 
 
NM – Isso é uma espécie de apologia do remorso. Não há um ponto em que deixa de fazer 
sentido? 
MVA – Sim, os remorsos não fazem sentido. Mas há uma obrigação crítica e cívica de perceber 
que aquilo que fazemos e somos hoje depende em grande medida do que outros fizeram no 
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passado. Esses outros não somos nós, não temos culpa imediata. Mas como vivemos num 
colectivo que se representa a si próprio constantemente, por exemplo sob a forma da política, 
temos obrigação de fazer qualquer coisa para que as coisas mudem. 
 
NM – Assumir o outro como igual não é não lhe perdoar nada nem aceitar acusação alguma que 
não releve da minha relação com ele? 
MVA – Acho que tem razão em termos na relação inter-pessoal. Mas assim que se sai dessa 
relação há outro nível que é o da implicação colectiva, que implica a História. E não nos li-
vramos disso.  
 
 
 
Secção TV. Entrevista: Miguel Vale de Almeida. A Antropologia dá bons filmes. Diário de 
Notícias, 07.00, por João Miguel Tavares. 
 
Esteve oito meses no Brasil a estudar os movimentos negros. Com algum do material, Vale de 
Almeida fez um documentário. Chama-se “O Espelho de África” e é a primeira (boa) aventura 
de Miguel Vale de Almeida pelos documentários. Conversa com um antropólogo profissional e 
um realizador amador. 
 
DN – Gostava que explicasse o processo que o conduziu a O Espelho de África. Como é que um 
antropólogo se transformou em documentarista? 
MVA – Comecei por ir para o Brasil fazer pesquisa antropológica. Foi uma permanência curta, 
de apenas oito meses, e por isso tive de me concentrar num assunto mais fechado: o surgimento 
organizado do movimento negro em Ilhéus [cidade do estado da Baía]. No meio da pesquisa fui 
utilizando a câmara um pouco como bloco de notas, e, a certo altura, achei que ali havia 
material que poderia resultar num documentário.  
 
DN – Porque decidiu utilizar a câmara de filmar em vez do gravador? 
MVA – Eu usei as várias técnicas: tenho muita coisa escrita e em áudio. Mas aqui é muito 
importante distinguir o que é o projecto de pesquisa e o que é o documentário. O documentário 
não pode ter um discurso científico – seria desastroso e desagradável de ver. Portanto, ele é 
outra coisa: fi-lo, em primeiro lugar, para retribuir, já que tem muito mais efeito na população 
local que um livro escrito; depois, para evocar, sensibilizar o público, mas de modo algum para 
analisar – esse vai ser o trabalho da escrita.  
 
DN – Quando é que decidiu gravar em vídeo os depoimentos? 
MVA – O uso da câmara começou por acaso. Nalgumas situações comecei a fimar e depois fi-lo 
cada vez mais, porque resultava bem nas relações com as pessoas. 
 
DN – Isso é estranho. À primeira vista, a câmara parece um objecto mais intimidatório que um 
gravador. 
MVA – Naquele caso, senti exactamente o contrário. A câmara ajudou a uma mediação muito 
mais franca entre investigador e investigado. Hoje em dia ela é muito bem reconhecida pelas 
pessoas na sua função. Mesmo que sejam analfabetas, elas estão completamente metidas na 
cultura audiovisual. Sabem que uma câmara serve para fazer televisão, conhecem o produto 
final, e são capazes de performar diante dela. 
 
DN – Quando começou a filmar já pensava realizar um documentário? 
MVA – A partir de dada altura achei que dava para fazer alguma coisa. Mas alguma coisa era 
aproveitar o material para fins pedagógicos; um produto lateral que pudesse mostrar em 
contextos fechados.  
 
DN – Sei que considera o documentário, sobretudo, um trabalho de antropólogo. Não poderia 
ser feito por um jornalista? 
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MVA – Podia. Mas dentro de um jornalismo de autor, onde se tomam posições. Eu tomo ali 
muitas posições, algumas explícitas, em termos de textos, outras no modo como construo a 
história. São opções que têm a ver com a forma como vejo o mundo. O que ali é mais 
antropológico é o lado reflexivo das coisas, e os depoimentos que só são possíveis por existir 
um trabalho de campo prolongado, que permite a criação de relações de confiança. Isso só pode 
acontecer num bom jornalismo de investigação. 
 
DN – No documentário, opõe-se à tese do suave colonialismo português. Ainda assim, teve o 
apoio da Comissão dos Descobrimentos. Não deixa de ser curioso...  
MVA – E problemático para um antropólogo. Tenho colegas que recusariam liminarmente a 
hipótese de pedir dinheiro à comissão. Mas aqui há duas coisas: o dinheiro da comissão vem a 
posteriori, e por isso o trabalho não estava contaminado pelo financiador (risos), e depois, 
verdade seja dita, a Comissão dos Descobrimentos, até agora, tem conseguido fazer uma 
ginástica fantástica. Ela teve que lidar com o discurso nacionalista por excelência em Portugal – 
um dogma intocável – e conseguiu ter uma abertura ideológica bastante grande. Isso é um bom 
sinal. Aliás, o trabalho da comissão portuguesa é muito mais progressista que o da brasileira. 
Não é por acaso que esta está a ter imensa resistência por parte dos movimentos negro e 
indígena no Brasil, que certamente vão dar cabo – e eu acho muito bem – das celebrações. 
 
DN – Há alguma coisa para celebrar? 
MVA – Não. Não há mesmo. O que há é uma boa oportunidade histórica para produzir certo 
tipo de conhecimento, ao nível da investigação e da divulgação. Quanto a fazer ideologia contra 
a realidade, isso eu acho péssimo 
 
DN – Ficou contente com o resultado final do documentário? 
MVA – Nunca fico contente com o resultado de nada. Fico apenas contente quando as coisas 
estão terminadas. Mas tenho vontade de fazer outro documentário. 
 
DN – Vai vendê-lo às televisões? 
MVA – Isso é com a produtora, mas acho que ela está a pensar nisso. 
 
Caixa: 
 
DN – Por que razão escolheu, como tema de investigação, a emergência dos novos movimentos 
negros na Baía? Parece ter pouco a ver com os seus trabalhos anteriores.  
MVA – Na parte escrita do trabalho vai-se perceber que não é tanto assim. As coisas que fiz 
antes, sobre género e sexualidade, eram uma forma de pensar aquilo a que chamamos a 
“naturalização do poder”, ou seja, a forma corpo as relações entre grupos e pessoas são 
estabelecidas com base em atributos físicos – ser homem ou ser mulher, ser branco ou ser preto 
-, que não têm nada a ver com as suas aptidões para ocupar determinados lugares. Quando 
esgotei o tema do género e da sexualidade, senti que podia mudar de campo e continuar com a 
mesma preocupação teórica. As questões da raça, muito actuais hoje em dia, eram um caminho 
a seguir.  
 
DN – Partiu de uma hipótese forte? 
MVA – Nós trabalhamos com várias hipóteses. Uma é uma premissa de fundo, uma crença 
minha, que é a de que a raça, pura e simplesmente, não existe. A raça é um processo de 
atribuição de sentido e de lugares sociais a grupos de pessoas. Depois, colocava duas hipóteses. 
Primeiro, que a emergência do movimento negro em Ilhéus deveria lidar com uma imagem 
construída – pela fantasia e pela imaginação – de África e da africanidade. Segundo, que os pro-
dutos culturais – a dança, a música, o Carnaval – poderiam ser formas de afirmação étnica e de 
conquista do espaço público, indispensáveis quando faltam os recursos financeiros e políticos. 
 
DN – A cultura, portanto, como uma forma de fazer política. 
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MVA – A principal forma de expressão dos afro-brasileiros no espaço público é cultural. Não é, 
ainda, política no sentido estrito, como movimento de reivindicação dos direitos. E essa é a sua 
grande vantagem e o seu grande defeito. Vantagem, porque leva as coisas afrobrasileiras para o 
espaço público com muito mais força; defeito, porque não permite mobilização de consciência 
política, as pessoas pensam que estão a fazer apenas aquilo que é parte da sua maneira de ser. O 
que ultimamente tem acontecido – e isso é novo – é que há uma união muito interessante entre 
alguns sectores bastante politizados, à americana, as pessoas que participam nos blocos afro e os 
terreiros de candomblé, que têm tido um ressurgimento estrondoso. 
 
DN – Foi há dias ao Brasil mostrar o documentário às pessoas que nele participam. Elas 
gostaram? 
MVA – Bastante. Apropriaram-se dele imediatamente. Isso satisfez-me muito, porque a 
intenção do documentário também tinha a ver com o ter um produto para devolver às pessoas. 
Elas perceberam isso e disseram: “Isto é mesmo o que precisamos para podermos mostrar o que 
aqui em Ilhéus se tenta esconder”, em termos das questões político-raciais. 
 
DN – Mas não acha que eles gostaram porque julgam que está a defender as suas posições? 
MVA – Eu estou a defender a posição deles. Como antropólogo, consigo apontar no que fazem 
o que é um processo de construção imaginária da sua identidade. Mas também sei medir o que 
são relações de poder – e sei que aquelas pessoas estão mais desmunidas de poder que os que 
lhes dão problemas. Isso para mim é uma questão ética fundamental, e não me perturba, como 
antropólogo, tomar posição. Ser antropólogo é uma profissão, não é um sacerdócio. Antes de 
tudo, sou cidadão. 
 
DN – Toda a antropologia tem uma dimensão política? 
MVA – Tem, quer se queira quer não. E, no meu caso, sempre achei que seria melhor assumi-lo. 
Apenas temos uma responsabilidade acrescida – científica – de exaustivamente vermos se 
mesmo as coisas nas quais acreditamos batem certo ou não. Mas esse é um problema de 
disciplina, ginástica mental e exigência ética. 
 
 


