
g a 22 de fevereiro de 2022 JL JORNALDELETRAS.PT 

• •  

Dez teses para reinventar 
as esquerdas 

"Os partidos de esquerda, tal como existem hoje, não são capazes de falar com as vozes silenciadas e excluídas 
em termos que estas entendam. Para mudar isso, as esquerdas devem reinventar-se", sustenta neste ensaio o nosso 

colunista, prof. e sociólogo com intervenção e vasta obra publicada em vários países, de Espanha aos EUA, e que acaba 
de receber mais uma distinção internacional, o Prémio Franz Fanon (ler notícia). Na sequência das eleições 

de 30 de janeiro e seus resultados, um texto (a título absolutamente excecional)longo, que decerto será, e é bom 
que seja, tema de muito debate e até polémica 

As eleições gerais do passado dia 30 de 
janeiro tiveram resultados surpreendentes. 
O Partido Socialista (PS) ganhou as elei
ções com maioria absoluta. Portugal será, a 
partir de agora, o único país europeu com 
um governo de maioria absoluta de um 
só partido de esquerda. Os dois partidos à 
esquerda do PS tiveram os piores resultados 
de sempre. O partido comunista (PCP), que 
tinha 12 deputados no parlamento, passa a 
ter metade; e o Bloco de Esquerda (BE), que 
tinha 19 passa a ter cinco. O BE passa de 
terceira força política para quinta e o PCP, de 
quarta para sexta ( em número de deputados, 
com 6, o PCP é o quinto, e o BE, com 5, é o 
sexto). As posições destes partidos passaram 
a ser ocupadas por forças de ultradireita, 
uma de inspiração fascista (Chega), agora 
terceira força política, da família da extre
ma-direita europeia e mundial; e outra de 
recorte hiper neoliberal, darwinismo social 
puro e duro, ou seja, a sobrevivência do mais 
forte (iniciativa Liberal), agora quarta força 
política. 

Os resultados eleitorais mostram que a 
esquerda à esquerda do PS perdeu a opor
tunidade histórica que granjeou depois de 
2015 ao construir uma solução de governo 
de esquerda que ficou conhecida por "ge
ringonça" (PS, BE, PCP), uma solução que 
travou a austeridade imposta pela solução 
neoliberal da crise financeira de 2008 e 
lançou o país numa recuperação económi
ca e social modesta mas consistente. Esta 
solução começou a precarizar-se em 2020 e 
colapsou em finais de 2021 com a rejeição do 
Orçamento apresentado pelo governo. Foi 
isso que levou às eleições antecipadas de 30 
de janeiro. 

A vitória esmagadora do PS depois de seis 
anos de governação e dois anos de pandemia 
é memorável e merece reflexão. Neste texto, 
proponho-me refletir sobre o outro facto 
importante destas eleições: a queda abrupta 
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dos dois partidos de esquerda à esquerda do 
PS. Não pretendo aqui analisar a queda em 
si mesma, pretendo antes mostrar o ab_\smo 
que nela se manifesta entre a esquerda que 
o BE e o PCP representam e a esquerda que,
em meu entender, tem condições para pros
perar nas próximas décadas. A diferença 
entre o que existe e o que proponho é tal que 
estamos perante a necessidade de reinven
tar as esquerdas. Por agora não me refiro ao 
conteúdo programático. Refiro-me sobre
tudo às formas de organização. Apresento a 
minha proposta em dez teses. 

1 NÃO HÁ CIDADÃOS 
DESPOLITIZADOS; HÁ CIDADÃOS 

• INSEGUROS QUE NÃO SE SENTEM
MOBILIZADOS PELAS FORMAS 
DOMINANTES DE POLITIZAÇÃO, SEJAM 
ELAS PARTIDOS OU MOVIMENTOS DA 
SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA. 

A esmagadora maioria dos cidadãos não 
está filiada em partidos, não participa em 

Não pretendo aqui analisar 
a queda em si mesma, 
pretendo antes mostrar 
o abismo que nela se
manifesta entre " esquerda
que o BE e o PCP representam
e a esquerda que, em meu
entender, tem condições
para prosperar nas próximas
décadas. A diferença entre o
que existe e o que proponho
é tal que estamos perante a
necessidade de reinventar as
esquerdas

movimentos sociais nem sai à rua para se 
manifestar, mas uma boa parte dela sente
-se excluída, abandonada e sem esperança 
que a democracia realize as suas expectati
vas. A pandemia veio agravar a insegurança 
existencial. As forças de extrema-direita 
foram as primeiras a identificar aí a sua 
oportunidade para prosperarem. São exími
as empreendedoras do medo e da raiva. 

Depois de séculos de colonialismo 
(racismo, xenofobia, roubo de terra e de 
recursos naturais) e de hétero-patriarcado 
(sexismo, violência de género, feminicidio, 
homofobia, transfobia) e de mais de 40 anos 
de capitalismo neoliberal (concentração es
candalosa da riqueza, sobre-exploração do 
trabalho, erosão dos direitos socias e econó
micos e destruição da natureza), as revoltas 
ou explosões sociais, quando ocorrem, 
tendem a colher de surpresa os partidos e 
as organizações da sociedade civil (asso
ciações e movimentos sociais). São muitas 
vezes movimentos espontâneos, presenças 
coletivas nas praças públicas. 

2 NÃO HÁ DEMOCRACIA SEM 
PARTIDOS, MAS HÁ PARTIDOS SEM 

• DEMOCRACIA.
Uma das antinomias da democracia liberal 
representativa reside em ela assentar cada 
vez mais nos partidos como forma exclu -
siva de agência política, ao mesmo tempo 
que os partidos são internamente cada vez 
menos democráticos. Os partidos vivem e 
reproduzem-se no interior de instituições 
que tendem a isolar-se da turbulência e 
da complexidade das dinâmicas sociais. O 
défice democrático dos partidos traduz-se 
na incapacidade para captar atempadamen
te e interpretar corretamente os anseios, 
as inseguranças, as aspirações de cidadãos 
e cidadãs cada vez mais armadilhados na 
ideologia dominante da autonomia e da 
liberdade, sem terem condições materiais 
para serem efetivamente autónomos ou se 
sentirem efetivamente livres. Sem ninguém 
os escravizar, sentem-se condenados a auto
-escravizar-se. Enquanto empreendedores, 
colaboradores, trabalhadores autónomos, 
sentem-se na situação paradoxal de terem 
direito a não ter direitos. 

Esta dissonância é particularmente 
acentuada entre os jovens e as classes sociais 
socialmente empobrecidas e vulneráveis, 
aquelas para cuja defesa se criaram os parti
dos de esquerda. Por exemplo, as ideologias 
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dominantes nos partidos de esquerda ten -
dem a ver nos jovens apenas trabalhadores 
precários. Eles são isso, mas são muito mais 
do que isso, são cidadãos e cidadãs preocu
pados com a sua sexualidade, com o racis
mo, com as dificuldades de relacionamento 
num mundo pandémico e de comunicação 
virtual, com a perda de amizades inten-
sas, com a exigência de altas qualificações 
académicas destinadas ao desemprego ou ao 
emprego-lixo, com medo que a crise eco
lógica lhes roube mais facilmente o futuro 
que o capitalismo. A distância entre todas 
estas vivências e carências e os códigos de 
formulação e de gestão política dos partidos 
é cada vez mais preocupante. 

Os partidos de esquerda, tal 
como existem hoje, não são 
capazes de falar com as vozes 
silenciadas e excluídas em 
termos que estas entendam. 
Para mudar isso, as esquerdas 
devem reinventar-se 

3 OS PARTIDOS DO FUTURO SERÃO 
PARTIDOS-MOVIMENTO 

• Se é verdade que os partidos tradi
cionais esgotaram o seu tempo histórico, 
isso é particularmente verdade no caso dos 
partidos de esquerda. A solução reside em 
transformar os partidos em entidades mais 
intensamente democráticas. Os partidos do 
futuro têm de combinar a democracia repre
sentativa com a democracia participativa no 
modo como se organizam, como definem 
os seus programas, como escolhem os seus 
líderes, como tomam decisões políticas im
portantes, como prestam contas e afirmam 
a transparência. A participação cidadã nos 
partidos não se pode esgotar no exercício do 
direito de voto de quatro em quatro anos. 
Deve exercer-se no decurso do mandato dos 
eleitos, e não apenas quando o mandato ter
mina. Esta participação não se pode reduzir 
a receber informações regulares. Devem 
plasmar-se na constituição de circulos de 
cidadania militante e simpatizante, orga
nizados por local de residência ou por tipo 
de ocupação, com capacidade deliberativa e 
não apenas consultiva. Esta vigilância e co
-criação política é particularmente decisiva 
no caso dos partidos de esquerda por duas 
razões principais. As classes e os grupos so
ciais que as esquerdas se propõem represen -
tar e cujos interesses dizem defender vivem 
em condições sociais e universos culturais 
diferentes dos das lideranças políticas e têm 
menos tempo e menos proximidade social 
para se manifestarem ou para se fazerem 
entender. A política de proximidade é a 
chave da política do futuro. Essa proximi
dade não pode ser mero artefacto virtual da 
sociedade de informação porque os corpos 
vivos têm densidades e emoções que fogem 
à logica binária da comunicação virtual. 
Além do mais, a comunicação virtual não 
entende os silêncios e as ausências, embo
ra uns e outras sejam fundamentais para 
entender o sofrimento dos que mais sofrem 
e as injustiças a que estão sujeitos os mais 
injustiçados. 

A segunda razão prende-se com a tra
dição do marxismo-leninismo que levou 

ao centralismo demócrático nos partidos 
vindos da tradição comunista. Esta tradição 
teve o seu mérito no seu tempo, mas está 
hoje ultrapassada pelas condições de vida 
e comunicação contemporâneas. Mantê-la 
nos dias de hoje, ainda que de forma mati
zada, significa por vezes cair na tentação do 
espirito de seita (sectarismo), na busca de 
unanimidades através do policiamento an
tidemocrático de opiniões divergentes para 
que não vinguem e, finalmente, na oscilação 
brusca entre unanimidade e silenciamen
to, suspensão de direitos, demonização na 
praça pública. Este tipo de gestão das dife
renças é cada vez mais incompatível com a 
visão que os cidadãos têm da convivência e 
da deliberação democráticas. 

4 OS PARTIDOS-MOVIMENTO DE 
ESQUERDA NÃO PRECISAM DE SER 

.INVENTADOS A PARTIR DO ZERO; 
DEVEM CONHECER E VALORIZAR AS 
SUAS ORIGENS 

As esquerdas nasceram na convivência 
com as classes e grupos sociais excluídos. 
Ajudaram a minorar a exclusão e o silen
ciamento não apenas dando voz às suas 
reivindicações, mas também promovendo 
a sua autoestima, através da educação e 
da cultura populares, dos grupos teatrais, 
das atividades de convívio e de lazer. As 
esquerdas têm de voltar às suas origens, 
ao convívio de proximidade com os grupos 
sociais excluídos, discriminados, empobre
cidos. Paradoxalmente, estes grupos são os 
que sofrem mais com a ideologia dominante 
e.os que mais facilmente se sentem seduzi
dos por ela, expostos como estão à indústria
do entretenimento massivo e às redes sociais
reconfortantes.

As esquerdas partidárias deixaram de 
viver onde vivem os seus eleitores, deixa
ram de conviver e de conversar com eles, 
exceto quando os visitam para lhes pedir o 
voto. Quem hoje convive e conversa com 
os grupos sociais mais excluídos são muitas 
vezes as igrejas evangélicas neopentecos
tais, quando não é o crime organizado. O 
ativismo militante de esquerda parece limi
tar-se a participar em reuniões do partido 
para fazer ( quase sempre ouvir quem faz) 
uma análise da conjuntura. Os partidos de 
esquerda, tal como existem hoje, não são 
capazes de falar com as vozes silenciadas e 
excluídas em termos que estas entendam. 
Para mudar isso, as esquerdas devem rein
ventar-se. 

5 NÃO HÁ DEMOCRACIA, 
HÁ A BUSCA CONSTANTE 

• DE DEMOCRATIZAÇÃO: O
SOCIALISMO É A DEMOCRACIA SEM FIM. 

A responsabilidade das esquerdas reside 
em que elas servem hoje a democracia mais 

O fundamentalismo da 
exclusividade da representação 
e o que dele decorre levam a 
deslegitimar as organizações 
da sociedade civil, a sujeitá-
las a lógicas partidárias com 
prejuízo para os interesses 
reais dos seus associados 

genuinamente que quaisquer outras. A de
mocracia liberal representativa sempre teve 
o medo das maiorias sociais. Basta lembrar
que a democracia representativa esteve
na sua origem limitada aos proprietários,
uma pequena minoria de cidadãos. Mas nos
últimos sessenta anos passou por períodos
em que, com maior verosimilhança, foi
o regime dos governos das maiorias para
benefícios das maiorias. Hoje em dia, a de
mocracia liberal está cada vez mais captura
da por poderosos interesses económicos. À
medida que isso ocorre e é mais conhecido,
vai germinando a ideia de que a democracia
está a ser desfigurada e é hoje muitas vezes
um regime de governos de minorias para
beneficio das minorias. Em muitos países,
as forças políticas de direita dependem cada
vez mais de interesses económicos podero
sos. Para os poder servir não podem servir
a democracia; apenas se servem dela. As
forças políticas de esquerda estão, por esta
razão, em melhor posição para servir a de
mocracia e a defender dos anti-democratas.
Mas, para isso, têm de romper com a lógica
de organização interna típica dos partidos
de direita.

As esquerdas são as mais bem posiciona
das para entender que a democracia não se 
pode limitar ao espaço-tempo da cidadania. 

O socialismo não pode ficar 
na gaveta para sempre, mas 
também não pode atingir-se 
amanhã. Há que pensar em 
períodos de transição nos 
quais as reformas devem ser 
medidas pela capacidade de 
consolidar avanços sem abrir 
as portas para retrocessos 
abruptos 

As sociedades politicamente democráticas 
são frequentemente sociedades em que as 
maiorias não têm condições de viver demo
craticamente por estarem expostas a quoti
dianos de autoritarismo que tenho designa
do como fascismo social. A luta democrática 
tem de existir também no espaço da familia, 
da comunidade, da produção, das relações 
sociais, das relações com a natureza e das 
relações internacionais. Cada espaço-tempo 
convoca um tipo específico de democracia. 
Nisto consiste a democracia de alta inten
sidade. Comparada com ela, a democracia 
liberal representativa é uma democracia de 
baixa intensidade. 

6 OS PARTIDOS-MOVIMENTO 
DEVEM LUTAR CONTRA O 

• FUNDAMENTALISMO DA
EXCLUSIVIDADE DA REPRESENTAÇÃO. 

Os partidos convencionais sofrem de 
um fundamentalismo anti-sociedade civil 
organizada (associações e movimentos so
ciais). Consideram que têm o monopólio da 
representação política e que esse monopólio 
é legítimo, precisamente porque as orga
nizações sociais não são quantitativamente 
representativas. Por isso, os únicos meios 
de se articular com elas são a cooptação 
ou a infiltração. É assim que os partidos 
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Os meios de luta mais 
eficazes contra o velho/novo 
fascismo, o autoritarismo e 
obscurantismo são a cultura e 
a educação 

só reconhecem "os seus movimentos", as 
"suas associações", sejam elas sindicatos 
ou ordens profissionais. Este fundamenta
lismo da exclusividade da representação e 
o que dele decorre levam a deslegitimar as
organizações da sociedade civil, a sujeitá-las
a lógicas partidárias com prejuízo para os
interesses reais dos seus associados.

A luta contra o fundamentalismo tem 
ainda uma outra dimensão. Os partidos pri
vilegiam a ação institucional, a mobilização 
das instituições, tais como, o parlamento, 
os tríbunais, a administração pública. Pelo 
contrário, as organizações da sociedade civil 
e sobretudo os movimentos sociais, embora 
utilizem também a ação institucional, re
correm muitas vezes à ação direta, aos pro
testos e manifestações nas ruas e nas praças, 
aos sit-ins, à divulgação de agendas por via 
da arte (o artivismo). O fundamentalismo 
da exclusividade da representação tende 
a desvalorizar estas importantes formas de 
mobilização social e a fomentar a tentação de 
as instrumentalizar. 

Os partidos tendem a homogeneizar as 
suas bases sociais ( é-se socialista, comunis
ta, conservador, democrata cristão). Pelo 
contrário, as organizações e movimentos 
sociais concentram-se em lealdades temáti
cas mais específicas: a habitação, a imigração, 
a violência policial, o racismo e o sexismo, 
a diversidade cultural, a diferença sexual, a 
ecologia, o território, o regionalismo, a eco
nomia popular, etc. Trabalham com lingua
gens e conceitos distintos dos que são usados 
pelos partidos. Essa diversidade enriquece a 
convivência democrática. 

As organizações e movimentos sociais 
sabem que as formas de opressão tanto vêm 
do Estado como das relações sociais (às vezes 
familiares) e económicas. Os sindicatos, por 
exemplo, têm uma experiência notável de luta 
contra atores privados: os patrões e as em
presas. É por esta razão que o neol

i

beralismo 
lhes tem feito um ataque cerrado. A sociedade 
civil organizada em associações, movimentos 
sociais e sindicatos está hoje marcada por 
uma experiência muito negativa: os partidos 
de esquerda descumprem frequentemente as 
suas promessas eleitorais quando chegam ao 
poder. 

Esse descumprimento leva a prazo à 
deslegitimação dos partidos. Se a legitimação 
democrática não for recuperada pelos par
tidos-movimento democráticos, os partidos 
antidemocráticos e de vocação fascizante 
encontram aí um terreno fértil para pros
perarem. Apresentam-se, em geral, como o 
antissistema, a nova/velha extrema-direita. 

7 A REVOLUÇÃO DA INFORMAÇÃO 
EI_:ETRÓNICA E AS REDES SOCIAIS 

• NAO CONSTITUEM, EM SI, UM 
INSTRUMENTO INCONDICIONALMENTE 
FAVORÁVEL AO DESENVOLVIMENTO DA 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. 
Pelo contrário, podem contribuir para 
manipular a tal ponto a opinião pública que 
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o processo democrático pode ser fatalmente
desfigurado ( o mundo das fakenews e do
discurso do ódio). O exercício da democra
cia participativa necessita hoje, mais do que
nunca, de reuniões presenciais e discussões
face a face. A tradição das células partidá
rias, dos círculos de cidadãos, dos círcu-
los de cultura, das comunidades eclesiais
de base, tem de ser reinventada. Não há
democracia participativa sem interação de
proximidade. A pandemia tornou mais di
fícil a política de proximidade, mas ela deve
ser retomada logo que possível.

8 OS PARTIDOS-MOVIMENTO DE 
ESQUERDA ESTÃO ABERTOS A 

• JUNTAR FORÇAS COM OUTROS
PARTIDOS DE ESQUERDA COM BASE 
NO PRINCÍPIO DAS PLURALIDADES 
DESPOLARIZADAS E DAS TEORIAS DA 
TRANSIÇÃO 
Tradicionalmente, as forças políticas de 
esquerda foram vítimas de facionalismo 
e de oportunismo. Em ambos os casos, 
esses desvios deveram-se à distância que 
criaram com as suas bases sociais. No caso 
das forças de tradição comunista e anar
quista o faccionalismo foi o desvio mais 
frequente decorrente quase sempre da 
ansiedade identitária e do purismo ideo
lógico. Fracionaram-se com frequência e 
transformaram os companheiros de ontem 
nos inimigos de hoje. No caso das forças de 
tradição socialista o desvio mais frequente 
foi o do oportunismo, o ecleticismo ideoló
gico que tornou mais fácil coligar-se com 
forças de direita do que com outras forças 
de esquerda. Tanto o faccionalismo como o 
oportunismo contribuem para desarmar as 
forças de esquerda e frustrar as suas bases 
sociais. Isto é particularmente preocupante 
num contexto epocal de crescimento de 

A democracia liberal 
representativa é um essencial 
ponto de partida, mas não 
pode ser o ponto de chegada 

forças de extrema-direita apostadas em 
usar a democracia para chegar ao poder, 
mas prontas para a descartar à medida que 
tal seja possível. 

Contra esta dupla tradição devem 
contrapor-se dois princípios. O primeiro é 
princípio das pluralidades despolarizadas. 
Consiste em distinguir entre o que sepa -
ra e o que une as organizações políticas e 
promover as articulações entre estas com 
base no que as une, sem perder a identidade 
do que as separa. O que as separa apenas 
fica em suspenso por razões pragmáticas. 
As diferenças só se despolarizam quando as 
concessões são recíprocas, quando os pro
cessos e resultados da negociação são trans
parentes e as bases sociais das organizações 
participantes os consideram benéficos 
depois de devida e adequadamente consul
tadas. Esta é a primeira chave para acordos 
entre os partidos de esquerda. 

A segunda chave consiste na considera
ção dos tempos e dos ritmos das políticas 
defendidas. O socialismo não pode ficar 
na gaveta para sempre, mas também não 
pode atingir-se amanhã. Há que pensar em 
períodos de transição nos quais as refor
mas devem ser medidas pela capacidade 
de consolidar avanços sem abrir as portas 
para retrocessos abruptos. O neoliberalismo 
tornou tão evidente e grave a transferência 

de riqueza dos pobres e das classes médias 
para os ricos e para as velhas e novas elites 
que as forças de direita tradicionais vivem 
hoje mais das oportunidades que as esquer
das lhes dão pelos erros que cometem do 
que por mérito próprio. 

9 A CULTURA E A EDUCAÇÃO 
POPULARES SÃO UMA DAS 

• CHAVES PARA SUSTENTAR A
DEMOCRACIA E TRAVAR O AVANÇO DOS 
AUTORITARISMOS. 
Os meios de luta mais eficazes contra o 
velho/novo fascismo, o autoritarismo e 
obscurantismo são a cultura e a educação. 
A cultura é a prática da diversidade e da 
imaginação democráticas por excelência . 
A educação é essencial para promover a 
difusão da convivência democrática e do 
interconhecimento entre diferenças políti
cas, sociais e culturais. As novas formas de 
educação política popular incluem rodas de 
conversa, círculos de cidadania, universi
dades populares, teatro do oprimido, poesia 
slam, cultura hip-hop, com vista a criar 
ecologias de saberes que potenciem a par
ticipação política em que se deve plasmar a 
democracia participativa do futuro: orça -
mentos participativos, consultas populares, 
conselhos sociais ou de gestão de políticas 
públicas, sobretudo nas áreas da saúde e da 
educação. 

A história do pais, de tudo o que há nela 
de luminoso e de tenebroso, é uma dimen
são essencial da cultura e da educação. O 
passado foi um passado de lutas onde houve 
vencedores e houve vencidos. Por razões 
óbvias, as classes dominantes preferem 
a história dos vencedores contada pelos 
vencedores ( seus antecessores). As forças 
políticas de esquerda devem, ao contrário, 
promover a divulgação da história dos ven-
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cidos contada pelos vencidos (os anteces
sores dos grupos sociais que se propõem 
defender). Histórias plurais são as mais 
eficazes para lutar contra a falsa contin
gência do presente e o caráter instantâneo e 
sem raízes da contemporaneidade monolí
tica. Uma sociedade que não conhece o seu 
passado está condenada a ter só o futuro 
dos outros. 

Uma sociedade que não 
conhece o seu passado 
está condenada a ter só 
o futuro dos outros

1 O 
VIVEMOS UM PERÍODO DE
LUTAS DEFENSIVAS . 

• A ideologia de que não há 
alternativa ao capitalismo - o qual é, de 
facto, uma tríade: capitalismo, colonialismo 
(racismo) e hétero-patriarcado (sexismo) -
acabou por ser interiorizada por muito do 
pensamento de esquerda. O neoliberalismo 
conseguiu combinar o fim supostamente 
tranquilo da história com a ideia da crise 
permanente (por exemplo, a crise financei
ra, a crise ecológica e, mais recentemente, 
a crise sanitária). Por esta razão, vivemos 
hoje sob o domínio do curto prazo. É preciso 
atender às suas exigências porque quem está 
com fome ou é vítima de violência policial 
ou de género não pode esperar pelo socialis
mo para comer ou ser libertada. 

Mas não se pode perder de vista o debate 
civilizatório que põe a questão das lutas 
de médio prazo. A pandemia, ao mesmo 
tempo que tornou o curto prazo em urgência 
má,çima, criou a oportunidade para pensar 
que há alternativas de vida e que, se não 
queremos entrar num período de pande
mia intermitente, temos de atender aos 
avisos que a natureza nos está a dar. Se não 
alterarmos os nossos modos de produzir, de 
consumir e de viver, caminharemos para 
um inferno pandémico. 

Num momento em que os fascistas estão 
cada vez mais perto do poder, quando 
não estão já no poder, uma das lutas mais 
importantes é a luta pela democracia. A 
democracia liberal representativa é de baixa 
intensidade porque aceita ser uma ilha rela
tivamente democrática num arquipélago de 
despotismos sociais, económicos e culturais. 
Por isso, não se sabe defender eficazmente 
das forças antidemocráticas. A democracia 
liberal representativa é um essencial ponto 
de partida, mas não pode ser o ponto de 
chegada. O ponto de chegada é uma profun
da articulação entre a democracia liberal, 
representativa, e a democracia participa -
tiva, deliberativa. Neste momento de lútas 
defensivas é particularmente importante 
defender a democracia liberal, representa
tiva, para neutralizar os fascistas e para, a 
partir dela, radicalizar a democratização da 
sociedade e da política. As forças políticas 
de esquerda devem ter isto particularmente 
presente porque sabem que serão elas os 
primeiros alvos e as primeira vítimas da 
violência fascista. JL 


