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Qual o motivo que leva um político a mentir? Quando opta pelo falso testemunho, um responsável político fá-lo em benefício da Razão de Estado

ou com base no seu interesse pessoal e no da sua "tribo"? A expressão "mentir" está arredada do dicionário dos políticos. Inverdade, faltar

à verdade, não verdade ou expressões como "incorrecção factual" ou "inconsistência problemática" são utilizadas como substitutas da palavra

mentira, A mentira, mesmo que nunca seja assumida ou reconhecida como tal. causa polémica e constrangimentos quando utilizada no plano

interno, mas ao nível da política internacional, poderá beneficiar de maior aceitação.

Rui Machete, Maria Luís Albuquerque, Miguel Relvas, José
Sócrates, Mariano Rajoy, Bill Clinton ou George W. Bush. Os no-
mes de políticos envoltos em suspeição de terem mentido não pa-
ram de se avolumar. Verdade ou mentira? Qual a verdade da alega-
da mentira? Ou qual a mentira da alegada verdade? Muitos defen-
dem que toda a verdade tem um pouco de mentira e vice-versa. A
quantidade de informação e contra-informação dificulta o apura-
mento fidedigno da falsidade ou veracidade de uma informação. A
noção de verdade é relativa e até a cadeira onde um deputado se

senta altera a sua perspectiva Apesar de a assunção do recurso à

mentira ser uma espécie de impossibilidade nos meandros políti-
cos, averdade é que o falso testemunho é recorrentemente utiliza-



do no plano politico-economico. nesta perceber porque. 1 entamos
fazê-lo junto de homens conhecedores destas realidades, da aca-
demia ao terreno, tais como Viriato Soromenho-Marques, José
Adelino Maltez, João Vieira Lopes e Carvalho da Silva.

Rui Machete, ministro dos Negócios Estrangeiros, é o último
caso mediático da alegada verdade da mentira ou da alegada men-
tira da verdade. No âmbito da comissão parlamentar de inquérito
ao BPN, em 2008, Machete enviou uma carta ao então líder parla-
mentar do Bloco de Esquerda, Luís Fazenda, declarando nunca ter
possuído acções da Sociedade Lusa de Negócios. Mais tarde, admi-
tia uma "incorrecção factual". Polémicas estão a ser também as de-

clarações do ministro à Rádio Nacional de Angola, envolvendo um
"pedido de desculpas diplomáticas" a Luanda por investigações cri-
minais de Portugal a responsáveis do regime angolano. O primei-
ro-ministro, Passos Coelho, desvalorizou a "expressão menos fe-
liz" de Rui Machete.

Maria Luís Albuquerque, viu-se enredada na "novela dos swaps"

depois de Almerindo Marques, ex-presidente da Estradas de Por-

tugal (EP), ter envolvido a ministra das Finanças na avalização da

contratação de um "swap", pela EP, quando era técnica do IGCP -

Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública De seguida, o
Ministério das Finanças esclarecia que as funções de Maria Luís

Albuquerque no IGCP "eram de análise de pedidos das empresas
públicas sobre empréstimos e não sobre 'swaps'".
Das várias peripécias de Miguel Relvas, numa delas, o ex-ministro
Adjunto garantiu ter conhecido Jorge Silva Carvalho - antigo di-
rector do SIED, acusado pelo Ministério Público dos crimes de vio-

lação do segredo de Estado, abuso de poder e corrupção passiva
para acto ilícito - jáenquanto secretário-geral do PSD (2010 - 2011)

apesar de terem existido contactos anteriores entre ambos. Em
sede de comissão parlamentar, Relvas afirmou recordar-se que o

primeiro "e-mail" recebido de Silva Carvalho era uma resenha de

imprensa de uma viagem ao México do então presidente norte-
americano, George W. Bush. A última visita oficial de Bush ao Mé-
xico data de 2007.

O poder e a complexidade da mentira é de tal forma grande que
pode dar-se o caso de, muitas vezes, o próprio formulador da men-
tira acreditar na veracidade da mesma. A evolução na estrutura da
mentira levou a filósofa Hannah Arendt (1906 - 1975) a distinguir
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a mentira tradicional da mentira moderna, no livro "En-
tre o Passado e o Futuro", no capítulo sobre "Verdade e
Política". A primeira apresenta um carácter instrumen-
tal e a segunda é utilizada por mitómanos que acabam por
acreditar na própria mentira, refere.

Saber se o que um político diz é verdade ou mentira é
cada vez mais difícil.

E porque é que o faz?

MAQUIAVEL OU RICHELIEU?

Olhando para a Ciência Política, há duas perspectivas
essenciais que poderão explicar, ou justificar, a utilização
da mentira como um acto ou, até mesmo, um fim políti-
co. De um lado, está uma perspectiva maquiavélica, de in-
teresse e benefício individual, e do outro uma perspecti-
va "richeliana", em defesa da Razão de Estado. Nicolau
Maquiavel (1469-1527), apesar de considerar o Estado
importante, afirmava que o Príncipe estava em primei-
ro lugar, enquanto o Cardeal Richelieu (1585-1642) re-
presentava a ideia de que o Estado detém interesses con-
cretos que estão além de qualquer interesse ou motiva-
ção individuais.



"A tradição portuguesa é mais de ataque ou de defesa

pessoal", porque, "geralmente, a mentira tem objectivos
políticos", diz João Vieira Lopes, presidente da Confede-

ração do Comércio e Serviços de Portugal (CCP). Esta

opinião poderá justificar adenominada inverdade de Mi-
guel Relvas relativamente à data em que conheceu Jor-

ge Silva Carvalho.
A invocação da Razão de Estado, por parte do poder

político, em benefício próprio ou da sua "tribo", fica pa-
tente na exemplificação de José Adelino Maltez, profes-
sor de Ciência Política do Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas (ISCSP), quando observa que "os de-

putados vêem o mundo consoante o lugar onde se sen-
tam no Parlamento".

A conivência dos detentores ou daqueles que estão

próximos do poder foi uma das conclusões de Hannah
Arendt, que acreditava serem aqueles que pertencem ao
círculo restrito dos homens de Estado os que mais se de-

dicam à actividade do engano. Para Arendt, é claro o enviesamen-
to atribuído à noção de Razão de Estado, provocado pelas "gigan-
tescas organizações de interesses [que] generalizaram uma espé-
cie de mentalidade de raison d'état", sempre invocada em benefí-
cio próprio.

No plano nacional, as repercussões da mentira são diminutas e

talvez isso explique a sua contínua utilização. "Nos países latinos,
de origem católica, a mentira é mais aceite do que nos países pro-
testantes, de origem luterana e calvinista", diz Vieira Lopes. O pre-
sidente da CCP conclui que o termo "mentira" é, de facto, utiliza-
do neste último tipo de países e, quando acontece, não há margem
para desculpas: "Nos Estados Unidos, independentemente da gra-
vidade da mentira, esta leva à demissão, ao contrário do que acon-
tece nos países católicos", considera Emjeito de epílogo, poder-se-
á observar o tratamento a que foi sujeito Bill Clinton, presidente
norte-americano nos anos 90, depois do caso Mónica Lewinsky.

MENTIRA EM POLÍTICA EXTERNA É ACEITÁVEL?

Já se percebeu a complexidade de análise das questões relacio-
nadas com a mentira É neste sentido que João Adelino Maltez con-
cede uma salvaguarda para que a mentira seja utilizada no plano
externo: "Uma democracia como a nossa, no plano interno, não
pode mentir, mas em política externa é aceitável, porque todos o

praticam", manifesta o professor do ISCSP.
Poderá ter sido imbuído deste espírito que o ministro Machete

se referiu, em entrevista à Rádio Nacional de Angola, a informações
consignadas ao segredo de justiça que, no final de contas, não pas-
savam de extrapolações. Depois dos últimos desenvolvimentos na
política bilateral, com Angola a anunciar "o fim da parceria estra-
tégica com Portugal", pode concluir-se que a mentira, mesmo que
"apaziguadora" e utilizada em matéria de política internacional,
nem sempre consegue atingir os seus propósitos.

METÁFORAS E EUFEMISMOS
O ex-secretário de Estado do Tesouro, Joaquim Pais Jorge, uti-

lizou a expressão "não posso evidenciar" para dizer que não pode-
ria confirmar a presença numa reunião, enquanto representante
do Citigroup, que serviria parapropor ao Governo Sócrates a com-



pra de derivados financeiros com base em "swaps", compra essa

que poderia ter sido prejudicial para as contas públicas. Depois de

a SIC avançar que Pais Jorge teria estado em pelo menos três reu-
niões com os assessores de Sócrates, Pedro Lomba, secretário de

Estado Adjunto, referir-se-ia às afirmações de Pais Jorge conside-

rando que constituíam "inconsistências problemáticas".
Este tipo de expressões exemplificaahabitual preferência pelo

uso de metáforas por aproximação à mentira Como nota o soció-

logo Carvalho da Silva, ex-líder da CGTP, há, na política, o "hábito

de recorrer a eufemismos como "a não verdade e a inverdade". É
sintomático que a expressão "inverdade", muitas vezes utilizada,
não passe de um sinónimo de mentira, segundo o Dicionário da Lín-

gua Portuguesa 2009.



o o
No fina] de contas, o tipo de expressão utilizada é indiferente

porque "uma mentira muitas vezes repetida torna-se verdade", diz
Carvalho da Silva, que se socorre da popular expressão do nazi Paul

Goebbels (1897-1945).
Relativamente às "desculpas diplomáticas" pronunciadas por

Machete, Passos Coelho garantiu tratar-se de "uma expressão in-

feliz", enquanto Maria Luís Albuquerque assegurava que apenas

aprovou o empréstimo e não o "swap" indexado. "Ninguém pode
dizer o que é verdade. Reconheço que, nas circunstâncias actuais,
este é o melhor ponto de vista", contextualiza Maltez, citando o

filósofo britânico Bertrand Russell (1872-1970) para ajudar a com-

preender a dificuldade de distinguir o verdadeiro do falso.

A realidade negativa é atenuada, na opinião de Maltez, pelo fac-

to de o "regime ir funcionando". "Paes Jorge foi demitido e a nova
secretária de Estado [do Tesouro] vendeu as acções antes de assu-

mir funções", acrescenta. No entanto, a capacidade de o sistema se

auto- regular não impede que os governos "utilizem a mentira de

uma forma que tendencialmente prejudica a maioria da popula-
ção", lamenta Viriato Soromenho-Marques, professor de Filoso-
fia Política da Universidade de Lisboa

POLÍTICOS CONTADORES DE HISTÓRIAS

Na vida e, principalmente, na política é cada vez mais difícil ga-
rantir que alguém mente. Aprofusão da Internet, das redes sociais,
do spin, entre outras, faz da mentira uma figura permanentemen-
te encapuçada.

"Vivemos numa sociedade em que a mentira é noticiada como
averdade do dia. Muitas vezes tem uma dimensão de verdade, mas

outras vezes não passa de uma grossa mentira", analisa o sociólo-

go Carvalho da Silva. Soromenho-Marques sublinha que em Por-

tugal "existe uma confusão entre o que é informação e entreteni-
mento, que leva, no mínimo, à deformação da verdade".

Na óptica de Vieira Lopes, as redes sociais propiciam a dissemi-

nação da mentira devido à "desresponsabilização" subsequente.
"Os próprios bloques são tribos digitais que constróem realidades

paralelas. Voltámos aos contadores de histórias e os políticos são

um pouco isso", acrescenta Soromenho-Marques. "A necessidade

de vender está a facilitar o aparecimento desse tipo de notícia",
aponta o presidente CCP, "quando o fundamental seria que o pa-
pel da comunicação social passasse pela 'defesa do poder dos sem

poder"', enunciao professor Adelino Maltez.

DA PROPAGANDA À FALTA DA ÉTICA CAPITALISTA

A propaganda continua a servir de correia de transmissão da
mentira e funciona numa lógica de mentira organizada que era,
para Arendt, "a arma apropriada contra a verdade". Já o antigo se-

cretário-geral da CGTP vê a mentira organizada, simplesmente,
como "a mentira a tentar manter-se a ela própria".

Adelino Maltez volta à política para explicar que até "a coorde-

nação política é, na verdade, propaganda", mas apesar de a menti-
ra organizada parecer um sinónimo de política, Soromenho-Mar-

ques lembra que esta também "existe em áreas como a Economia".
Maltez parece concordar e revela que seria interessante "perceber
como é que os grupos económicos são muito mais organizados do

que os partidos". "Falta à política a capacidade de 'spin' dos princi-
pais grupos económicos", conclui o professor do ISCSP.

Ainda antes da vitória do sistema capitalista, Arendt avisava que
"quando a verdade se opõe ao lucro, é acolhida com uma hostilida-
de maior do que alguma vez foi". A tendência ter-se-á agudizado
porque, na opinião de Carvalho da Silva, a "honra do capitalismo
não deixa espaço à verdade".

"Quando o financeiro se sobrepõe a tudo o resto, então a verda-
de é cilindrada, porque esta implica dimensões éticas e morais" que
não se compadecem com as regras especulativas do capitalismo,
afirma o antigo sindicalista, secundado por Vieira Lopes ao con-
cluir que a "ética capitalista é cada vez menos seguida". W

0 que é um mentiroso

do tipo Homo Economicus?

"Um mentiroso do tipo Homo Economicus é

aquele que mente desde que tenha uma razão

para o fazer. Se for estritamente egoísta, como

é em geral assumido pela teoria clássica, então

mente sempre que a mentira lhe dê um

benefício monetário. Por exemplo, um mentiroso

estritamente económico e egoísta, nunca

mentiria de forma altruísta, dizendo uma mentira

que beneficiasse outro prejudicando-se a ele

mesmo", diz Sandra Maximiano, especialista em

Economia Comportamental e investigadora na

Universidade de Purdue, em West Lafayette,
Indiana. No entanto, salienta a economista,

"verifica-se que as pessoas têm outras

preferências sociais, que não apenas
económicas, e é sabido que dizem mentiras

altruístas". Sandra Maximiano sublinha que

"apesar de a mentira ser encorajada e

recompensada", por vezes as pessoas "dizem

a verdade mesmo quando é economicamente

desvantajoso fazê-lo".






