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Não há muito tempo tudo parecia ser sólido e indestrutível nas sociedades ocidentais. E, claro, na portuguesa.
O futuro imaginava-se como uma evolução do presente, próspero e seguro. De repente, um sopro mais forte transformou
todas as certezas em incertezas. Uma nova teoria do dominó surgiu: a crise financeira trouxe a do crédito e esta, a do
Estado social. A actual crise é uma fogueira que queima velozmente conceitos e consensos que se julgavam eternos.
Serve de desculpa para tudo, até para a austeridade sem fim e sem limites. É, neste momento de falta de referentes, onde
a própria esquerda parece não perceber onde está o norte na sua bússola existencial, que surge um livro que vem agitar
as ideias e os ideais. João de Almeida Santos coordenou “À Esquerda da Crise”, onde uma série de nomes sonantes da
esquerda moderada (Luís Amado ou Carlos Zorrinho, Guilherme d’Oliveira Martins ou Rui Pereira, José Conde Rodrigues
ou João Cardoso Rosas), colocam sobre a mesa as suas dúvidas e certezas sobre a forma como se tem debatido a crise.
João de Almeida Santos, coordenador do livro, é ele próprio um dos intervenientes nesta estimulante acha para a fogueira
do debate à esquerda. Como explica nesta pequena conversa.

“A crise do Estado
é a crise da esquerda”

Fala-se muito de crise. Debate-se pouco a essência dela e o que põe
em causa. Como é que nasceu esta ideia?
Em boaverdade, este livro é umacontinuação. Muitos dos au-

tores játinham colaborado noutros livros. Os colaboradores per-
manentes soueu, o Guilherme d’OliveiraMartins, o Carlos Zorri-
nhoeoJoséCondeRodrigues.Emperíodosmuitoespeciais,faze-
mosreflexõessobreumtemadeactualidade.Estelivrotemtrêsir-
mãos anteriores. O primeiro foi sobre a“TerceiraVia”, o segundo
foisobreoNovoCicloeorelançamentodogovernodeAntónioGu-
terres, e o terceiro foilançado pelaalturadacandidaturado Ferro
Rodrigues.EstequartovolumesurgedoreptofeitopeloAssírioBa-
celarepeloJoãoCarlosAlvim.Fizeram-meodesafioparaumare-
flexãoparaalémdaespumadosdias.Reflectindosobreacrise,mas
projectando-ano futuro e tambémnaquilo que são as grandes va-
riáveisdacrise,estruturais.Fuiconvidaroshabituaiscolaborado-
res e aescolhafoi determinadapelos vários aspectos que entendi
deveremconstardestelivro.OLuísAmadotemumgrandeconhe-
cimento sobre apolíticainternacional naépocadaglobalização e
sobreasquestõesquesecolocamnestanovaera.Euprópriotendo
vindo areflectir sobre o fim de paradigma, que foi inaugurado no
século XVIII, comaModernidade e que estáamudar. Do jurídico
àpolíticae ao Estado representativo, até àcomunicação e às mu-
danças aceleradas pelarede. Que anunciam tempos novos. Ando
dedicadoàevoluçãodotempodasgrandesorganizações,partidos,
igrejaemedia.Asplataformasmóveisestãoamudarasrelaçõesso-
ciais e físicas. Arede estáater umainfluênciaimpressionante so-
bre o fenómeno político. Veja-se o caso de umlaboratório, aItália.
Foi láque o fascismo começou. No fim do século XX, o fenómeno
Berlusconi é novo e único no mundo e representaafase extrema
dachamadacivilizaçãomediática,ondeosmediaacedemdirecta-
menteaopoder.

Essa deslocação para um poder mediático coincide com a desagre-

gação do Estado Social. Começa a ver-se a destruição do sustentá-
culo da democracia, as classes médias, e o crescimento de sistemas
políticos mais fechados ou musculados, não?
Os media, mercê do poder que adquiriram, acabaram por se

transformaremprotagonistas políticos directos. Afunção que os
mediatêmdeinformaroscidadãosparaqueestespossamdecidir,
comcódigoséticoscomoaneutralidadeouaobjectividade,ganhou
talpoderqueelessetornaramprotagonistaspolíticoseeconómi-
cos.Entramnapolíticaeprovocamalteraçõesnapolítica.Aopon-
to de a colonizarem. O caso Berlusconi atingiu esse ponto máxi-
mo. Neste período, aclasse média, que eraum dos sustentáculos
do poderrepresentativo, sofreu umaalteração radical. Jánão te-
mosavelhaclassemédiaprofissionalmenteestável,portadorade
umamundividência estruturada,queequilibravaasociedade.Hoje
énómada,culturalegeograficamente,einstáveleconomicamen-
te, o que altera a sua fisionomia e o seu papel como estabilizador
automático.Narepresentaçãoclássica,deumladoestavaaclasse
política, do outro o povo. Havia uma espécie de separação clara,
queosistemarepresentavabem,comomandato.Agoraaideiade
representação tornou-se difusa, porque a representação política
tornou-se mediática. Os representantes jánão têmaexclusivida-
de darepresentação, porque os grupos económicos chegam àte-
levisão como representantes e esgrimem argumentos, condicio-
nando o exercício do poder. Aemergência da rede, de que o caso
Beppe Grillo é exemplar, mostra como, em quatro anos de exis-
tência, se chegaaprimeiraforçapolítica. É um partido digital lu-
tando porumademocraciadigital. Aevolução darede naChinaé
visível:passou-sede59milhõesdeutilizadorespara530milhões.
Isto vaiproduzirefeitos enormes do ponto de vistapolítico.

E que consequência está tudo isto a ter no pensamento da esquer-
da, que parece agarrada a velhos princípios sem conseguir mudar?
Aglobalização e o efeito que teve no Estado Social estáabara-

lhar as contas ao modelo social. Está a ter
gravíssimosproblemasporqueestáasofrer
oimpactodosmercadosfinanceiros,dadí-
vidasoberanaedodéfice.Algunscriticam-
no porque não culpam os fluxos financei-
ros, mas o próprio Estado Social. É aestig-
matização de uma conquista da Europa e
queéfundamentalparaaesquerda.Ovolu-
me evolui nasuaprimeiraparte paraduas
reflexões sobre acrise que, de algumama-
neira,secomplementamesereforçammu-
tuamente. No caso, a [reflexão] de Luís
Amadosobreacrise,aesquerdaeaglobali-
zação,eaqueeuprópriofizsobreacriseeo
destinodocapitalismo.Sãodoisdiagnósti-
cos globais, ambos centrados nos proble-
masqueaglobalizaçãoinduziu,noreconhe-
cimentodeque,paraproblemasglobais,não
têmsidoequacionadassoluçõesinstitucio-
naisglobaisedecisõesreguladorasglobais.
Sãofluxosquejánãoconhecemfronteiras.
Eaesquerda,quetemnasuamatrizumadi-
mensãouniversalista,masquetemvindoa
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