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esorientado, Francisco Louça ainda nem Linha sido
eleito há um mês, quando entrou na sala dos jorna
listas na Assembleia da República, com o ar perdi
do de quem não sabia como regressar ao hemiciclo.
Km novembro de 1999 — quando a "Visão" contou

a

do poder ainda eram labirínlicos para o economista radical do PSR, e ninguém adivinhava que, 20 anos depois, o revolucio-

historicta

—

,

os

corredores

nário de inspiração trotskista seria senador no Con
selho de Estado. As coisas mudam com o tempo.
Naquelas legislativas, o Bloco de Esquerda elegera
com o efeito imediato de impedira
maioria absoluta de António Guterres, criando uma
onda de longo prazo que lorna hoje muito dilícil ao
PS viabilizar governos sozinho. Há duas décadas,
ascendiam à primeira divisão com o
os bloquislas
slogan: "O que é novo cresce." E era verdade. Crés
ceram muito. De dois deputados passaram agora a
terceira força política (com 19 parlamentares). Sim,
em política as coisas mudam.
Se o BE se tornou num caso de sucesso, só 16
anos depois desla eslreia um partido novo voltaria
a enLrar no Parlamento — o partido Pessoas-Animais Natureza (PAN), em 2015. Agora há dez for
sentadas em São Bento com a elei
ças diferentes
ção do Chega, da Iniciativa Liberai c do Livre. A
o voto dispersou
e
representação
fragmentou-se,
o extremo que há duas décadas era só de esquerda
agora, com a eleição de André Ventura, Lambem é
da direiLa radical. E se "o que é novo cresce", estes também podem crescer. Na próxima década, a
isso é
nossa democracia terá novos protagonistas,
certo, e o centrão que se tem diluído por essa Europa fora, deve olhar pelo ombro. A lei estabelecida na Ciência Política pelo italiano Giovanni Sarlori
(1924 2017) é que, se a bipolarização tende para o
centro, quanto maior a fragmentação mais crescem
os extremos através de um efeito centrífugo:
a tendência é um arrastamento dos partidos tradicionais
para se tornarem mais parecidos aos mais radicais.
Mas em polílica nada é definitivo:
Ludo pode crescer enquanto não definhar.
A fragmentação e o crescimento dos extremos
tem acontecido porque "vivemos em sociedades
dominadas pelo medo, pela angus
completamente
tia c por uma certa cólera", diz ao Expresso Frandois deputados,

cisco Assis, filósofo

do PS, o que
c ex-curodeputado
diíicuUa a abordagem moderada e mais complexa
dos parlidos do centro. Na opinião do socialista, as
pessoas querem respostas simples e os extremos
são a melhor oferta nesse mercado. Os velhos eatch

ali paríie.s estão

a

ceder aos partidos

de nicho.

José

Miguel Júdice, cx militante e antigo dirigente do
PSD, destaca ainda a "tendência para a especiali
zação política", o foco de partidos e do eleitorado
em causas muito específicas. "Os partidos fazem a
O sisteagregação das exigências, organizam-nas.
ma só é gerível se for possível agregar, organizar e
simplificar as exigências, priorizando as mais imPor isso, o PS e o PSD eram a grande
portantes".
contraposição.
Agora concorrem com forças mui
to focadas num núcleo condensado de propostas.
"As pessoas conseguem agregar-se por um único
íator: se sou apenas partidário de que os cães devem ter direito de voto, posso ter um partido só focado em mim, porque quero que os cães devem ter
direito de voto."
A VITÓRIA DAS CAUSAS.
ESTES PARTIDOS SOBREVIVEM?
Tal como o PAN e os novos partidos parlamentares,
o Bloco de Esquerda também deve o seu sucesso
inicial mais como partido de causas do que como
uma força generalista com um menu de respostas
para tudo — uma tendência que está hoje a mobilizar outras fatias do eleitorado (ambicntalistas,
Há 20 anos, o
animalistas, liberais, antipolíticos...).
então subdiretor do Expresso Fernando Madrinha
escrevia na 'Página Dois' que o BE era a "esquerda
das pequenas causas", e não a velha esquerda re
volucionária que queria mudar a sociedade de alto
abaixo para instaurar um novo regime socialisdo
ta. Mais do que uma associação de saudosistas
do aborto
PREC, o BE era a voz da despenalização
da união de facto dos casais homos
e das drogas,
sexuais ou da luta contra a discriminação
racial.
Eram os novos temas na agenda política.
Agora Lemos as diatribes de André Ventura contra os políticos e a defesa da prisão perpétua, a criação do cheque-ensino defendido pela Iniciativa Liberal, os direitos dos animais do PAN antitouradas
do Livre — tudo temas que
ou a agenda identitária
não faziam parte da agenda política mainstream.
Sinal dos tempos, das novas formas de comunicar,
ou nota de insatisfação com a política tradicional,
os novos partidos têm estado debaixo do loco mediático, até mais do que o PAN, bem mais discreto
nos anos de estreia.
Não se via unia atenção destas ás forças emergentes desde a chegada do BE aos Passos Perdidos. Se "o que é novo
a

médio prazo podemos

cresce", isso significa que
vir a ter um Parlamento

muito fragmentado,
irreconhecível,
com os extremos a crescer e o centro a encolher?
Para já, crescem. André Ventura, chefe do Chega, tem sido um sucesso nas redes sociais e aparece
entretanto publicadas. Joacia subir nas sondagens
ne Katar Moreira,

deputada

do Livre,

"negra,

gaga

estatística
pobre", passou de improbabilidade
a celebridade
política com presença permanente
nas primeiras páginas dos jornais, nas televisões e
nas redes sociais — apesar de agora aparentemente
prejudicada pelo conflito com o seu próprio partido. João Cotrim de Figueiredo tornou se líder e cara
da Iniciativa Liberal, com mais espaço mediático
e

que todos os deputados

mais ou menos anónimos

do miolo do hemiciclo.

O politólogo
Pedro Magalhães, tem uma visão
cautelosa sobre estas tendências e não apostaria
às cegas no crescimento
desenfreado de todas as

torças que agora entraram no Parlamento. "Ninguém sabe. Depende de muita coisa", diz o investigador do Instituto de Ciências Sociais ao Expresso. "Sabemos que, quando olhamos para a história
europeias do pós-guerra, a maior parte dos novos partidos não sobrevive. Mesmo os que conseguem representação parlamentar:
um em cada três partidos não elegeram na eleição
das democracias

Joacine Katar Moreira (Livre),
Catarina Martins (BE), André Silva
João Cotrim Figueiredo (Iniciativa
Liberal)

e André Ventura (Chega)

seguinte.

garantido

Baseando-nos

apenas nisso, não é de todo
que novo partidos aumentem a repre
c que, com isso, haja mais íragmcnlação

scnlação
partidária."
Um dos íatores que ajuda os pequenos a sobreviver é "a participação em soluções de governo",
o que ainda não aconlccc cm Portugal. A somar a
Pedro Magalhães sublinha a reesta constatação,

siliência do PS e do PSD — "continuamos
a ter dois
partidos muito grandes"
,em quem "65% das
pessoas ainda votam. Apesar da fragmentação c do
aumento de diversidade, mantêm-se relativamente
estáveis",

explica.

PORTUGUESES MAIS PERMEÁVEIS
AOPOPULISMO
Embora o ccnlrão, PS c PSD, ainda moslrc uma
resiliência superior à dos partidos mainsfream do
resto da Europa — juntos ocupam 80% dos lugares

com 183 deputados, o que é esmagador — há várias tendências em marcha que nos
permitem projetar um Parlamento mais fraturado
e radical no futuro. Antes de mais, os portugueses
parecem mais permeáveis ao populismo do que se

Iniciativa Liberal e o Livre que ainda não tinham
no Parlamento). P os 166 mil votos
representantes
no PAK nas últimas legislativas ficam foram desta

no Parlamento,

a

pensava. Numa sondagem ICS/ISCTE publicada
pelo Expresso em maio, a esmagadora maioria dos
inquiridos dava resposta positiva a esta pergun
La: "Coslava mais de ser representado
por um cidadão do que por um político profissional?"
60%
concordaram e apenas 15% disseram que não. No
mesmo sentido, 86%. acharam que "os políticos falam de mais c fazem de menos" Eslá a ouvir André
Ventura a ser capaz de dizer eslas frases? A essência do populismo consiste nesta separação entre o
povo puro e as elites corruptas e nem sequer Joacine Katar Moreira anda longe desta diferenciação
enlre "nós" c "eles".
Em paralelo com a permeabilidade
ao populismo, há cada vez mais eleitores disponíveis para
sufragar soluções disruptivas ou originais: o voto
em partidos sem representação parlamentar quadruplicou desde 2002. Tem sido oulra tendência de
longo prazo. Há 18 anos, os partidos que não elegeram deputados tinham apenas 88,5 mil votos e, em
2019, chegaram a 382 mil (se contarmos o Chega,

contabilidade, senão os números disparavam para
cifras próximas dos resultados do BE.
O panorama mediático e os hábitos de consumo
de informação também podem reforçar estas tendências, como se tem visto em muitas democracias
ocidentais. Os canais generalistas de televisão têm
menos audiências, os jornais estão com quebras nas
vendas cm banca há anos, enquanto o cabo, o streaming, e as redes sociais aumentam. Isto significa
que os públicos estão cada vez mais segmentados,
de informação procuram cada
que os consumidores
vez mais interesses específicos em vez de ficarem à
os lemas
espera que os jornalistas lhes sclccioncm
sobre os quais devem reílclir. Em grandes democracias, como nos Lstados Unidos ou no Reino Unido, tanto a eleição de Donald Trump como a vitória
do 'Brexif foram já uma consequência
dos novos
em relação aos media. Em Porcomportamentos
tugal, apesar de não haver um paralelo, há sinais:
numa sondagem do ICS/ISCTE para o Expresso c
a SIC, vcriíicou-sc
que 56% das pessoas ainda se
informam através da televisão; 36%. pelos jornais,
seja em papel ou anime, e 28%. pela rádio. Os social

.

OS PÚBLICOS ESTÃO CADA VEZ MAIS
SEGMENTADOS, OS CONSUMIDORES

DE INFORMAÇÃO PROCURAM CADA VEZ
MAIS INTERESSES ESPECÍFICOS EM VEZ DE
FICAREM À ESPERA QUE OS JORNALISTAS
LHES SELECIONEM OS TEMAS SOBRE
OS QUAIS DEVEM REFLETIR

mediajá tem relevância: 29% dos inquiridos admitiram que se informavam através das redes sociais:
14% pelo Faccbook, 6% pelo Twittcr c 9% através
de outras plataformas.
Onde se pode prever alguma aproximação ao
que acontece noutras democracias é neste grupo
que se informa pelas redes sociais, e que já representa um Lerço do eleitorado: no mesmo inquériLo,
42% desses inquiridos consideraram a informação
nas redes sociais lão ou mais credível do que a dos
media tradicionais. Só 15% dos inquiridos responderam convictamcntc
que esta informação era mealternanos credível. As/afeenewse
a comunicação
tiva e direta, sem intermediação, nas redes tem caminho para fazer... O PAN, por exemplo, é o partido
com mais seguidores no Faccbook, c na campanha
eleitoral não havia ponto na agenda que não tivesse
direito a ser comunicado através de vídeos ouposfs
naquela rede social.

O CENTRÃO CEDE E A VELHA DIREITA MORRE?
É verdade que o centro resiste, sobretudo
se comparado com o resto da Europa. Mas começa a ceder.
Juntos, o PS e o PSD tiveram 3,2 milhões de votos
cm 2019, um mínimo que só foi batido por um resultado nos últimos 40 anos: o de 1985, quando o
PRD teve 18% nas legislativas (mas este também
era um partido do centro). Ou seja, se considerarmos a posição centrista do PRD, este c o pior
resultado dos partidos do antigamente chamado 'arco da governação'.
Se em Portugal os dois
maiores partidos ainda somam 64%. dos votos, na
Alemanha os democratas-cristãos
c os sociais-dcmocratas governam com 53%., na Grécia só chegam aos 48%, cm Espanha as velhas forças tradicionais si) valem 45%. e em França não são mais
de 23%. Fm todos estes países abriram-se brechas
nos extremos.

A era das redes sociais facilita os extremismos,
constata o socialista Francisco Assis: "A moderamais complexa e o extreuma abordagem mais simplista", explica. "Quando as pessoas querem respostas simples,
querem respostas radicais. Quem defende soluções
mais complexas malizadas tem um papel mais di
fícil". Identificado com a ala mais à direita dentro
do PS, Francisco Assis inclui "o Bloco de Esquerda
neste extremismo"
que tem vindo a ganhar força
e alega que até a queslão das alterações climáticas
está a ser abordada com base no medo: "Transformámos isso em pânico, o que prevalece é um
ção é uma abordagem

mismo

é

discurso apocalíptico, que não favorece soluções
mais ao centro."
Mesmo a governar à esquerda e a distribuir rendimentos, o PS só conseguiu crescer 120 mil votos
desde 2015, quando as sondagens chegaram a dar
os socialistas
perto da maioria absoluta. Com um
eleitorado envelhecido, o partido de António Costa
conseguiu apenas 1,8 milhões de votantes, mesmo
depois de um ciclo muito favorável c ficou a anos-luz dos 2,5 milhões de votos de António Guterres
em 1995 ou de José Sócrates em 2005. Mesmo sem
precisar de grandes resultados, tendo em conta a
fragmentação da direita e a pulverização do CDS, o
do regime por
passou a ser o partido-charneira
quem iodas as soluções de Governo forçosamente
terão de passar. "Ter um partido como o Partido
Revolucionário
Inslilucional era a mexicanização
do regime", diz Francisco Assis. "E o PSD pode vir
a ler o Chega como o único parlido com quem se
F'S

pode coligar", prevê.
A conjugação do pior resultado de sempre do
PSD em número de votos com um CDS muito abaixo dos piores cenários torna quase impossível à di

reita ambicionar nos próximos anos uma maioria
absoluta que lhe permita governar. Rui Rio leve
apenas 1,4 milhões de votos, abaixo do péssimo
resultado de Mola Pinlo em 1983 (1,5 milhões de
votos), mas mostrou, que o chão para os sociais democralas anda pelos 28% do eleitorado. São
serviços mínimos: com o contributo do desgaste
do Governo da dupla Passos/Portas,
que implementaram as política da troíka, os dois principais
partidos de direita perderam 900 mil volos desde
2011. Como é que os vão recuperar?
"O PSD e o CF)S eslão politicamente
morlos e
ainda ninguém os avisou", aponta José Miguel Júdice. O advogado c comcnlador da SIC não acredita na ressurreição daquelas duas forças para as
dimensões dos lempos áureos. "Eram dois parlidos com uma missão histórica que já não têm." O
PS ocupou esse espaço: "O ccnlro foi ocupado c a
alternativa ao centro foi a opção pelos extremos."
Os parlidos pequenos c de causas sofrem, porém, de uma limitação, por mais sucesso imediato
qtie lenham: o sislema eleitoral, a que nem o Bloco
de Esquerda tem sido imune. Há margem de crescimento nos grandes círculos eleitorais, ponlo. "Há
um teto de vidro que é o sistema eleitoral português", identifica Júdice. "Há uma limitação à dis
persão de votos. O Método de Hondt foi feito com
dois objelivos: dificultar maiorias e a dispersão de

íavorece as forças que se consfundamentais.
Aos pequenos c médios reserva-se um polencial de
crescimento limitado. "O sistema está muito aberto à direita", argumenta. "Por causa desse teto, ou
há uma grande coligação eleitoral agregando tudo,
volos."

O sislema

tituam como duas contraposições

ou pode haver uma profunda modificação do cspetro da direita."
Investigador
especialista na direita portuguesa, o italiano Riccardo Marchi admite que o Chega
"pode ser apenas um fogo íáluo" no panorama po
lírico, mas inclina-se mais para prever que o parlido de André Ventura possa "crescer e lornar se
uma presença constante na política portuguesa".
Se há novidade nesla Assembleia da República é a
direita radical ter um palco com um discurso tão
vincado no Parlamento. O que falta ao Chega, para
já, é "uma estrutura territorial" e "a capacidade
para atrair quadros c eleitorado". Marchi, que nos
últimos meses tem estudado o novo partido, sugere que "a direita portuguesa nas suas diferen
tes variantes está em crise de representação"
e que
"há muita direita que há anos se abstém". Das in
cursões que já fez no terreno, conclui que "o Chega está a crescer bastante em todo o país, através
das redes sociais", mas também "da aproximação
de setores nacionalistas e da ala direita do CDS".
O efeito de contágio previsto por Sartori já está
em marcha. De acordo com Marchi, "o discurso da
direita já está a virar à direita", e dá o posicionaKuno Melo no CDS como
mento do curodeputado
exemplo. Sem falar de Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento, ou de Francisco
Rodrigues dos Santos, líder da Juventude Popular,
ambos candidatos à sucessão de Assunção Cristas.
Francisco I.ouçã concorda. O momento é de
"transição" noutros países europeus, onde há "sistemas em implosão" como Itália ou Espanha. "Podemos pôr a possibilidade
de o Chega substituir
o CDS num caminho de transição da direita para
uma agenda política guerreira" Seria uma nova realidade. Mas "o mais importante é saber se o centro
vaticina Louçã, o homem que contribuiu
aguenta"
em
para o centro socialista ter mais dificuldade
aguentar se e formar maiorias, mas que também
foi contagiando
o PS com a agenda, sobretudo
nos
costumes. O Parlamento vai fragmentar se'? "O
que é novo cresce." F se daqui a 20 anos todos estes
se tivessem transformados
numa espécie de BE?
.
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