
Brexit incerto
pode criar
novas fissuras
Líderes de partidos divididos, Theresa May e Jeremy Corbyn sentem dificuldades para representar a novela do

Brexit. Sem que seja possível antecipar o final do enredo, tudo aponta para que as divisões intra e

extrapartidárias se agravem aquando da negociação da futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia.
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Brexit nasceu torto e não há forma de se endireitar. Apouco mais

de dois meses das 23:00 de 29 de março - hora e dia previstos

para a saída da União Europeia -, é totalmente incerto o desfe-

cho do processo: do adiamento aum Brexitsem acordo, do aban-
dono juridicamente enquadrado à realização de novo referen-

do, tudo é ainda possível num labirinto de que todos querem
sair, mas em que reina discórdia sobre a melhor saída.

Tudo começou mal quando, ainda em 2013, o então primei-
ro-ministro e líder conservador, David Cameron, resolveu ca-
lar os "tories" eurocéticos prometendo referendar a permanên-
cia do Reino Unido na UE. Fê-10, soube-se depois da revelação
feita esta semana pelo presidente do Conselho Europeu, Do-
nald Tusk, e que não foi desmentida, contando que os liberais

(Lib-Dem), na altura partido júnior da coligação de governo, in-
viabilizariam a consulta popular. Contudo, depois de conquis-
tar uma maioria absoluta nas eleições de 2015, ficou a governar
sozinho e limitado a fazer figas para que os eleitores não votas-

sem pela saída do bloco europeu.
Cameron foi vítima de si próprio, inclusive do seu sucesso

eleitoral. E as consequências ficaram a cargo de outros. "O pro-
cesso do Brexit resulta de uma série de equívocos", resume Mar-
cos Farias Ferreira. O professor de Relações Internacionais do

ISCSP lembra que também a "manipulação e a disseminação
de 'fake news'" contribuíram para a vitória do "sim" à saída. Aos

pressupostos errados que ajudaram à vitória do Brexit na con-
sulta de 2016 juntou-se um "cocktail" de vontades contrárias e

de divisões intestinas no seio dos principais partidosbritânicos.
"O cruzamento das diferentes visões sobre o que deve ser o Bre-



xit - e há muitas e contraditórias desde o referendo -, com o jogo
político-partidário britânico é particularmente complexo", nota
José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do IPRI-NOVA.

Aprimeira-ministra, Theresa May, lidera um Governo e um
Partido Conservador profundamente divididos entre "hard bre-
xiters" (defendem uma rutura dos laços com a UE), "softbrexi-
ters" (querem manter uma relação próxima com Bruxelas) e

até "remainers" (favoráveis à realização de um segundo referen-

do) . Ela própria fez campanha pela permanência. Pelo seu lado

e, mesmo sendo liderados pelo eurocético Jeremy Corbyn, os

trabalhistas são, segundo uma sondagem recente, maioritaria-
mente a favor tanto da permanência na União como da convo-

cação de outro referendo. Há ainda os liberais e os nacionalis-
tas escoceses (SNP), ambos pró-UE, e os unionistas norte-ir-
landeses (DUP), defensores do afastamento.

MAY MARCA POSIÇÃO AO CENTRO

Por que motivo é que, após ter defendido a continuação na UE
e após uma derrota contundente na Câmara dos Comuns, que
rejeitou os termos do divórcio acordados com Bruxelas, May
persiste intransigente na defesa do Brexit, preferindo mesmo

uma saída sem acordo do que adiar o abandono?
"O elemento crucial da sua estratégia é, provavelmente, ga-

nhar tempo", diz Teixeira Fernandes, para quem a primeira-mi-
nistra não afasta a possibilidade de saída desordenada porque,
dessa forma, exerce "pressão sobre os seus opositores internos,
o que lhe é útil politicamente". "Compreensivelmente, para a

estratégia resultar, não quer afastar, pelo menos nesta altura, a

possibilidade de saída sem acordo."

Marcos Farias Ferreira concorda e acrescenta que a líder
"torie" optou por uma "linha pragmática: aprovar o acordo de

saída e pôr em prática a vontade soberana dos eleitores", até

porque considera que devolver a palavra ao povo britânico se-

ria uma "traição ao referendo" de há três anos.

Mas, apesar das linhas vermelhas traçadas pela primeira-
-ministra, o docente do ISCSP vê May numa posição mode-

rada, tendo em conta o seu partido. "Representa o centro en-
tre conservadores liard e softbrexiters' e está também no cen-
tro partidário em resultado das muitas fraturas nos dois maio-

res partidos", remata.



ESTRATÉGIA DE CORBYN PODE SAIR PELA CULATRA

Passados longos meses de imobilismo eleitoralista em que não
clarificou aquilo que pretende, Jeremy Corbyn deslocou final-
mente algumas peças do tabuleiro, embora sem executar qual-

quer jogada decisiva.

Com May fragilizada pela derrota histórica de há uma se-

mana, para a qual contribuíram muitos dos deputados conser-

vadores, o secretário-geral trabalhista apresentou uma moção
de censura ao Governo conservador e foi derrotado - os "to-
ries" preferem uma líder da qual discordam do que entregar o

poder a alguém que vêem como esquerdista. Recusou dialo-

gar com Downing Street enquanto May não afastar a hipóte-
se de o Brexitse consumar sem acordo. Só que, sabendo que a

governante nunca poderia aceitar essa exigência, já que colo-
caria em causa a sua estratégia e dividiria ainda mais os con-

servadores, Corbyn fez

um cálculo político erra-
do. Ou prefere excluir-se

da busca de uma solu-

ção. Também pouco ob-

jetiva é a proposta para a

criação de união adua-
neira "abrangente e de-

finitiva", já que Corbyn
é omisso sobre o tipo de

parceria, se o modelo

norueguês ou outro.

No entender de Fa-
rias Ferreira e, à imagem
do que sucede com May,
Corbyn "enfrenta os

mesmos problemas em
encontrar uma posição
consensual no seu parti-
do". "Nunca se compro-
mete por razões eleito-

rais e de coesão dos tra-
balhistas", conclui.

Jeremy Corbyn admite entretanto a realização de um re-
ferendo, isto se o Parlamento votar nesse sentido, colocando
assim o ónus nos deputados e enjeitando assumir uma posi-
ção concreta. Para Teixeira Fernandes, a mera ponderação
desta hipótese pode ser "a pressão de que Theresa Mav neces-
sitava para convencer a ala mais eurocética do seu partido, e

os seus aliados da Irlanda do Norte (DUP), a aproximarem-
-se dos termos do acordo fechado com a União Europeia".

Por outro lado, foram aprovadas emendas no Parlamento

para atribuir maior margem de atuação aos deputados com o ob-

jetivo de evitar uma saída abrupta da União. Só que, para o con-

seguir, e perante o aproximar da data prevista na lei para o Bre-

xit, adiá-lo surge cada vez mais como a única viapossível. E é pre-
cisamente o facto de o Brexit poder ser adiado e/ou de haver ou-
tro referendo que, segundo o The Guardian, leva os defensores
de uma saída dura do Partido Conservador e do DUP a recon-
siderar a hipótese de apoiar o acordo fechado com Bruxelas que
os próprios recusaram. Sobretudo se May conseguir alguma con-
cessão adicional ao mecanismo de salvaguarda ("backstop") para
a fronteira irlandesa, que aqueles deputados contestam.

É por isso que, mesmo não ignorando a multiplicidade de

cenários, e "apesar de algum titubear" na forma como May tem
conduzido o dossiê, Marcos Farias Ferreira acredita que se a

primeira-ministra "conseguir aprovar um acordo com ajusta-
mentos ou alterações mínimas, sairá vencedora do processo".

O certo é que, haj a Brexit com ou sem acordo, Londres terá

depois de negociar com Bruxelas a relação futura entre os dois

blocos e não é de esperar que desapareçam as fissuras que distan-

ciam os intervenientes políticos. Já as convulsões causadas por
todo o processo podem ganhar contornos estruturais. Como diz
Farias Ferreira, "podemos estar perante um momento de refun-

dação institucional, de reestruturação do sistema partidário bri-
tânico", w
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