
Jaime Nogueira Pinto
'Os bárbaros de hoje estão dentro do Império'
Doutorado em Ciência Política pelo ISCSP, politólogo, empresário, autor de vários livros e presença assídua nos media,
publicou agora um novo volume de ensaios muito virado para a análise de fenómenos internacionalmente na 'berra'
como o populismo - mas também sobre a utopia. Aqui o ouvimos sobre a obra e os principais temas nela tratados

([ Nos último anos tem publicado
livros de pendor ensaístico quase á

média de um por ano, como O islão e

o Ocidente - Agrande discórdia, EM 2015,

Cinco Homens que Abalaram a Europa,
em 2016, e, no final de 2017, Bárbaros e

iluminados - Populismo e utopia no século

XXI. Mas em 2012 deu a lume também
um romance, Novembro, tributário da

sua experiência após o 25 de Abril, que

passou por uma fuga forçada de Angola
e um "exílio" em Espanha. É Jaime

Nogueira Pinto, 72 anos, que agora
nos dá uma reflexão sobre as ideias e o

pensamento político na origem e que se

exprimem em fenómenos que considera

anti-utópicos, vulgarmente designados

"populistas.

Jornal de Letras: Porquê o título deste

seu novo livro, Bárbaros e iluminados,
com o subtítulo Populismo e utopia no
século XXI?
Jaime Nogueira Pinto: É um título
intencionalmente ambíguo, e de certo
modo populista, em que chamo aos po-
pulistas bárbaros e aos outros, às vozes
do sistema, iluminados. Estes, na minha

perspetiva, são os que se inspiram na

tradição utópica ocidental, que moder-
namente vem de S. Tomás Moro e chega

a um futurista quase utópico , ou pelo
menos progressista conformado, como
Hariri. Os utópicos procuram idealizar

um mundo e construir uma sociedade

que consideram melhor, com o apoio da
Ciência e da Técnica. A diferença entre a

utopia antiga e a contemporânea é que a

primeira era cristã, não um receituário

a aplicar mas um padrão não alcançável

para o qual a sociedade devia, quando
muito, tender. Já os utópicos do século

XIX - os Saint-Simon, os Fourier, os

Owen - olhavam a utopia como um
projeto social, concreto, a realizar. Aqui
os bárbaros seriam os outros, os "resis-

tentes "
, os que não queriam a utopia.

Sade, e o seu universo moral e literário,

ocupam no seu livro um lugar central.
Em que sentido é que Sade se integra
numa linhagem utópica, ou se inscreve

na tradição dos iluminados?

Sade foi mais longe que qualquer dos

seus contemporâneos a tirar ilações da

morte de Deus e do conceito de liberdade
total num mundo sem Deus. Ele ence-
nou e praticou o "tudo é permitido",
uma das consequências possíveis dessa

morte (ou ausência) , que Dostoievsky
e Nietzsche identificariam. Sade

descreveu uma libertinagem que se

dedicava à busca do prazer sem limites,

infligindo dor e praticando o mal. E é

curioso que sendo um escritor quase

clandestino durante o século XIX, tenha
suscitado tanto interesse a partir da II
Guerra Mundial - em França, nos meios

progressistas, e entre os movimentos
da " nova esquerda" . A sua dessacrali-

zação das relações tradicionais e a sua
obsessão em quebrar interditos e em
normalizar a perversão aparece tam-
bém em certas manifestações daquilo a

que chamamos "correção política", que

quer reduzir a natureza humana a uma
tábua rasa moral.

Jaime Nogueira Pinto "A última grande utopia do Ocidente foi a construção do
socialismo na URSS e na China"



A imutabilidade da natureza humana

ao longo do processo histórico é um
tema em que também insiste. O caráter
transformador das utopias com a pro-
posta de mudar a sociedade e o homem
não virá contrariar essa imutabilidade?

Esse é um ponto crucial de todas as uto-
pias. E a literatura de ficção científica,

que já foi utópica mas hoje é mais anti-

-utópica, não deixou de o sublinhar. O

Nós, do Zamiatine, por exemplo, é uma
primeira sátira do comunismo soviéti-

co, de uma utopia levada ao extremo,
uma tentativa voluntarista de transfor-

mação da sociedade e do homem, da

própria natureza humana. 0 1984, do

Orwell também. Porque não se pode

esquecer que a última grande utopia do

Ocidente foi o marxismo e a constru-

ção do socialismo na União Soviética

e depois na China. Já Huxley, em O
admirável mundo novo, descreveu uma
utopia mais determinista e científica,
menos igualitária.

Ora, bem cedo, os russos, como

Zamiatine, perceberam o caráter

policial concentracionário a que levava

a construção dessa utopia e o que o

ser humano teria de sacrificar para a

conseguir. Nós é de 1921, dos princípios
da Revolução. O que depois se fez na
Rússia e na China em nome da constru-

ção do socialismo foi uma das maiores

abominações em termos de atentados

aos direitos humanos e de crimes contra

a Humanidade. E, no Ocidente, os ilus-

trados, os iluminados, os simpatizantes
da utopia, tudo fizeram para mascarar

esses horrores. Ou, quando eles se

tornaram inegáveis, para os atribuir
à maldade de um homem - Estaline
-

, que teria corrompido o sistema.

A experiência nazi, não internado -
nalista, etnocêntricae especificada
Alemanha dos anos 30, queimou toda

a direita; paradoxalmente, a soviética,

que era internacionalista, parece ter
deixado a esquerda imaculada. Por isso

foi possível - é possível - que forças

políticas identificadas com os princípios
comunistas retomassem a atividade po-
lítico-partidária e tivessem seguidores,

que as continuam a olhar como coisas

novas, generosas e interessantes.

Na sua perspetiva são esses os ilumi-

nados, os utópicos? E onde estão os

bárbaros?

Os bárbaros são hoje os que resistem à

utopia, a novas utopias.

Que utopias?
A utopia de um mundo feliz e global,

por exemplo, numa economia e e num
mundo sem fronteiras para o dinheiro e

para as pessoas.

E os resistentes são os populistas, os

nacionalistas, os identitários, os tais

bárbaros?...

Bom, os bárbaros estavam de fora do

limes do Império e não falavam latim.
Os bárbaros de hoje, curiosamente,
estão bem dentro do Império. Ao fim e

ao cabo, são os eleitores de Trump, os

votantes do Brexit e de Marine Le Pen.

E também os polacos, os húngaros, os

checos, os austríacos, que elegeram as

coligações nacional- conservadoras que

governam esses países. Mas também há
bárbaros e populistas de esquerda.

Enquanto os bárbaros do fim do

Império romano eram tribos ou etnias

que vinham de fora, os atuais estão

dentro das cidades e a sua fúria vem
de uma perceção de decadência que
os atinge. Porque a globalização, um
tema que descrevo para explicar o

populismo, fez e faz muitas vítimas,
diretas e colaterais. A vinda de outros

povos estranhos, com menos "direitos

de cidadania" e por isso mais conve-
nientes e manobráveis pelo capitalis-
mo internacionalista, é sentida como

uma ameaça económica e cultural. O

Estado não protege os seus e as pessoas
revoltam- se.

Na última parte do livro fala de vários

movimentos ditos "bárbaros" - o

Brexit, a sr 3 Le Pen e o Front National,
o triunfo de Donald Trump -, e do que
considera populismos de esquerda,

como o Podemos e o Syriza. O perigo

populista é o fantasma que hoje paira
sobre o Ocidente?

Esses movimentos são reações distintas

e diversas a um mesmo fenómeno,
também com vários rostos e modos,
anova utopia da globalizaç ão. Eessa

nova utopia a que reagem como a uma
ameaça é mais uma vez a utopia do

One World, de uma Humanidade sem
fronteiras em que umas mãos invisíveis
- dos mercados, da democracia, o que

seja - criam uma harmonia automáti-

ca. Esse mundo temum ADN curioso,

pois resulta de factores diversos e até

de linhagens políticas opostas. Para a

sua concretização foi definitivo o fim da
Guerra Fria e do comunismo na União

Soviética. Mas antes dera-se o fim do

comunismo na República Popular da

China (não o fim do Partido Comunista,

que continua a comandar a política e o

Estado), substituído, com as reformas

de Deng-Xiao-Ping, por um sistema

misto em que a China se abre ao capita-
lismo e ao investimento estrangeiro.

E também em 1986, com Thatcher e

Reagan, ingleses e norte- americanos,
e depois japoneses, acabaram com os

limites aos movimentos de capitais
das empresas. Na sequência, a índia,
o Brasil, a Indonésia e a África do Sul

aceitaram também mercados mais

abertos. Com o fim da URSS e a aber-
tura de toda a área do Pacto de Varsóvia

aos fluxos de capitais do Ocidente, o

mundo aproximou-se dessa globaliza-

ção desejada.

Entende, então, que o populismo e os

movimentos identitários populistas
vêm daí?

A globalização traduziu-se, para a

Europa e para os EUA, na perda de

muitas indústrias, deslocadas para a Ásia

ou para as Américas a sul do Rio Grande .

Dos grandes países desenvolvidos, só

escapou a a Alemanha. Por outro lado,
em consequência da baixa de natalidade,
a Europa vê-se forçado a importar tra-
balhadores imigrantes. Daqui o Brexit. Já

o "caso" Front National insere-se numa
linha de direita nacional- revolucionária,

eurocética, anti-imigração magrebi-

na, que por um conjunto complexo
de razões foi crescendo, enquanto os

partidos tradicionais, à esquerda e ao

centro-direita, não atualizando a agenda

perderam. Quanto á vitória de Trump:
nunca um candidato à presidência foi

tão atacado pelos media e no entanto

ganhou. Ganhou precisamente nas zonas

decadentes do capitalismo industrial,
como Detroit e Pittsburgh, converti-
das num mundo de ruínas e sombras.

Foi essa classe trabalhadora branca,

marginalizada pelas elites intelectuais,
artísticas e financeiras da América, que
se revoltou contra Hillary Clinton, ele-

gendo Trump. Era um ou outro; e Trump
foi considerado o mal menor, jl
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Esses movimentos,
ditos 'bárbaros', são

reações distintas e
diversas à nova utopia
da globalização


