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Europa quer ordenar de uma vez a imigração 

 

Ao fazer um videoclip, a imagem de milhares de refugiados a 
caminhar pelos campos europeus, saltando vedações e sofren-
do ataques de gás por parte da polícia, não casa com a “Ode à 
alegria” como tema musical, esse que, convertido em hino da 
União Europeia, diz que “todos os homens devem voltar a ser 
irmãos”. A ideia de uma UE amigável para com todos choca 
frontalmente com as cenas de improvisados acampamentos de 
imigrantes, nos quais alastram a miséria e o desespero. 

Bruxelas quer dar uma volta a isto; uma volta que passe por 
ajudar os países que suportam a maioria da pressão migratória 
nas suas fronteiras. É o que prevê o novo Pacto sobre Migra-
ção, lançado pela Comissão Europeia (CE) em 23 de setembro 
de 2020. O texto avança medidas destinadas a agilizar e otimi-
zar os procedimentos na fronteira: a pessoa que chegue irregu-
larmente é submetida a uma checagem de saúde e de segu-
rança, com recolha de impressões e registo informático dos 
seus dados. Depois ela é encaminhada conforme o respetivo 
caso, sendo decidido rapidamente se tem possibilidades de 
obter asilo ou se deve ser devolvida sem demora ao seu país. 
Em relação aos que são acolhidos, o plano prevê que os 
Estados – não os de entrada – que aceitem relocalizá-los no 
seu território, serão compensados com 10 000 euros por cada 
pessoa. 

Quanto aos requerentes que não são aprovados, a ideia é tor-
nar mais expedito o seu processo de repatriamento – anual-
mente, apenas um terço dos 370 000 requerentes de asilo com 
ordem de deportação o fazem. Agora, a CE estabelece para isto 

um sistema de “apadrinhamento” que potencia a solidariedade 
entre países: um Estado membro da União Europeia toma con-
ta de um presumível refugiado, esteja ele em Malta, em Itália, 
em Espanha ou na Grécia, por exemplo. Se o pedido de asilo 
do interessado for aceite, o país patrocinador acolhe-o no seu 
território; caso contrário, deve ajudar aquele onde estiver fisica-
mente o requerente, para que este vá regressar ao país de 
origem. 

A Europa necessita de imigrantes. A um continente cada vez 
mais envelhecido, os que nasceram fora das suas fronteiras 
trazem-lhe a mão-de-obra que não lhe garantem as suas 
decrescentes taxas de natalidade. Por isso, o foco deve ser – e 
é o que se pretende com um Plano de Ação para o período 
2021-2024 – como integrar melhor os que já vivem na Europa. 

Segundo dados da CE, em 2019, residiam legalmente na UE 
21 milhões de nacionais de terceiros países. Constituem 4,7 % 
da população total da União. O interessante é que, apesar de 
serem relativamente poucos, ocupam uma percentagem des-
proporcionada de postos de trabalho em áreas vitais. Os extra-
comunitários são 6 % dos profissionais de saúde, 14 % dos 
cuidadores, 10 % dos trabalhadores do setor de tratamento de 
resíduos, 16 % da força agrícola, 25 % do pessoal da limpeza 
e 27 % dos processadores de alimentos. 

Esta presença insubstituível não basta, no entanto, para con-
vencer muitos da necessidade de adotar o acolhimento. Para 
um recente inquérito global Migrant Acceptance Index, a empre-
sa Gallup perguntou a nacionais de 145 países, se a presença 
de imigrantes no seu país era algo positivo, se o era que fossem 
seus vizinhos, e também se aceitariam que um se casasse com 
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um membro da sua família. O nível máximo de aceitação era de 
nove pontos. 

Na União Europeia, o retrocesso mais abrupto foi o da Bélgica, 
que passou de 6,1 para 4,8. Noutros, a aceitação manteve-se 
em mínimos, como na Hungria (1,6), Letónia (2,2) ou Eslová-
quia (2,5). Curiosamente, na Polónia cresceu. Aponta a Gallup 
que “embora a pontuação do país não seja alta, melhorou um 
ponto nos últimos três anos, ao subir de 3,31 para 4,21. Nesse 
período, os polacos tornaram-se mais abertos a ver como algo 
positivo que haja imigrantes a residir no seu país (de 28 % para 
42 %) e que sejam seus vizinhos (de 26 % para 38 %), embora 
não necessariamente que sejam membros da sua família (de 
23 % para somente 27 %)”. 

Uma coisa, contudo, é o que se vai percebendo nas ruas pola-
cas, e outra muito diferente nos gabinetes dos que tomam as 
decisões nacionais. 

O Pacto Migratório de Bruxelas mal nasceu ainda para efeitos 
de aplicação real, e logo os líderes políticos da Polónia, Hungria 
e República Checa esfriaram as expectativas. 

Após uma reunião com a presidente da Comissão, Ursula von 
der Leyen, o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, 
salientou que um acordo comunitário sobre este tema deve 
assentar em políticas de controlo de fronteiras e de assistência 
nos países de origem. Na mesma linha está o primeiro-ministro 
húngaro Viktor Orbán, que retira méritos ao novo pacto: “Um 
avanço seria se houvesse hotspots [áreas de atendimento] fora, 
de modo que ninguém possa pisar solo da UE sem licença”. 
Menos protocolar foi o chefe de governo checo, Andrej Babiš, 
para quem a proposta foi considerada, simplesmente, “uma 
estupidez”, e a solidariedade pedida para gerir a relocalização 
ou a deportação de imigrantes é outro disparate.  

Numa abordagem oposta à de Orbán et al. também foram feitas 
críticas ao pacto. Segundo explica María Nyman, secretária-                
-geral da Caritas Europa, “é inaceitável que [o pacto] permita a 
um Estado membro evitar a relocalização de imigrantes [no seu 
território] ao facilitar-lhes a deportação”. “Ao propor um ‘patro-
cínio de devolução’ como alternativa a uma relocalização ge-
nuína”, diz por seu lado Philippe Dam, da Human Rights Watch, 
“a CE faz do princípio da solidariedade um insulto, ao enco-
mendar as devoluções aos países que recusam ser solidários”. 
“É como encarregar o abusador da escola de acompanhar um 
aluno a sua casa”, acrescenta Judith Sunderland, vice-diretora 
da filial euro-centro-asiática dessa organização. 

O pacto prevê-se que vigore em 2023. 

 

L. L. 

 

De como a eutanásia se ri das linhas 
vermelhas 

 

Preto no branco e sem disfarces de argumentação: um médico 
neerlandês, Bert Keizer, que realiza eutanásias numa clínica 
especializada – o Expertisecentrum Euthanasie – em Haia, 
admite num artigo que a aprovação da eutanásia no seu país, 
em 2002, acabou por conduzir a um caminho perigoso que per-
mite ultrapassar cada vez mais linhas vermelhas: de uma apli-
cação a doentes terminais, passaram aos doentes crónicos, a 
pessoas com demência incipiente, a idosos de idade avançada, 
etc.  

O interessante é que, embora Keizer reconheça que o fenó-
meno abandonou os seus muros de contenção iniciais, ele não 
vê qualquer problema nisso. De facto, como a procura está a 
crescer, quer que se implante uma especialização em euta-
násia como mais um ramo dos estudos médicos. 

De outra opinião é Theo Boer, professor de Ética Médica na 
Protestantse Theologische Universiteit, de Groningen. O espe-
cialista, que entre 2005 e 2014 integrou um dos cinco comités 
regionais de supervisão da eutanásia, negou em 2007 que fos-
se ocorrer um caminho perigoso neste tema. “Estávamos erra-
dos, terrivelmente errados”, escreveu em 2014, ao constatar os 
efeitos expansivos da legalização. 

Contactado pela “Aceprensa”, o Dr. Boer respondeu a algumas 
perguntas sobre este tema: 

— Segundo o Dr. Bert Keizer, o “caminho perigoso” introduzido 
pela legalização da eutanásia nos Países Baixos não é neces-
sariamente algo negativo. Há alguma coisa positiva que a so-
ciedade do seu país possa retirar disto? 

— No plano pessoal, não me oponho por princípio à eutanásia, 
embora ache que a eliminação ativa de um ser humano deve 
continuar a ser uma total exceção. Imagino que algumas pes-
soas consideram uma ideia tranquilizadora ter essa exceção à 
mão de semear, mas penso que não é necessária, dado o posi-
tivo desenvolvimento dos cuidados paliativos. 

Na grande maioria dos casos, a eutanásia não é necessária. O 
facto do número destes procedimentos ter aumentado é, na 
minha opinião, motivo para acreditar que a oferta veio a criar a 
procura. Campanhas pró-eutanásia muito eficazes deram ori-
gem, no público em geral, a uma perspetiva de que morrer por 
meio da eliminação ativa é o mais humano possível. É de espe-
rar que isso seja o que se passe também em Espanha, por 
exemplo. 

— Em abril de 2020, o Supremo Tribunal dos Países Baixos 
determinou que doentes com demência podiam ser alvo de 
eutanásia sem que os médicos que levassem a cabo o proce-
dimento tivessem responsabilidade penal. Que consequências 
pode trazer isto? 
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— O Supremo determinou que se pode utilizar uma diretiva 
antecipada para administrar a eutanásia a um doente com de-
mência, a pedido prévio, sem que este esteja consciente de que 
se está a efetuar o procedimento. É de esperar um maior desen-
volvimento da norma, no sentido de aplicar a eutanásia a doen-
tes com demência sem essa diretiva antecipada. 

Se se aplica a eutanásia a um doente com demência que tem 
uma destas diretivas, por que razão permitir que sofram durante 
anos outras pessoas que não foram tão prontas a deixar uma? 
O caso analisado pelo Supremo, foi um de 2016, (uma mulher 
de 74 anos, doente de Alzheimer, que solicitara a eutanásia 
antes do seu estado mental se ter agravado. No momento de 
levá-la a cabo, a doente resistiu, pelo que o médico pediu ajuda 
aos seus familiares para a sujeitar e poder terminar o proce-
dimento) em que a mulher sofria, mas não gravemente. Porquê 
não aplicar a eutanásia à sua companheira do local onde habi-
tavam, que sofria dez vezes mais do que ela, mas que teve a 
“fatalidade” de não deixar uma diretiva antecipada? 

— Segundo as estatísticas, há nos Países Baixos mais pessoas 
que preferem a eutanásia e não o suicídio assistido (é a opção 
de 95 % dos que pedem para morrer). A que se deve isto? 

— Ao facto da eutanásia feita por um médico ser muito mais 
rápida e segura. Não há apenas risco de algo correr “mal”, no 
sentido do doente poder despertar meio vivo, meio morto. Outro 
motivo, penso, é que o doente necessita de uma pessoa em 
quem confiar, e que atue por ele. Um médico, que ajuda uma 
pessoa na hora do parto, que a vacina contra a gripe, é um com-
panheiro ideal para levar a cabo uma ação deste calibre. 

— Quão desenvolvidos estão os cuidados paliativos nos Países 
Baixos, e por que motivo não contribuíram para travar o avanço 
da eutanásia nas preferências do público? 

— Os cuidados paliativos no meu país são excelentes, e conti-
nuam a melhorar a sua qualidade. Para a maioria das pessoas, 
o motivo para pedir a eutanásia não é a dor: é o desespero e a 
dependência. 

— É para tomar boa nota… 

— O ponto é este: havendo uma legislação de morte assistida 
em qualquer modalidade, a prática leva a novos desenvolvi-
mentos. Os defensores da eutanásia farão o que for necessário 
para tornar possível alguma forma de morte assistida. Uma vez 
legalmente assente, darão um novo passo: dirão que é uma 
grave injustiça limitá-la somente aos doentes terminais, somen-
te aos fisicamente enfermos, somente aos doentes compe-
tentes… 

Daí, quando os que defendem a eutanásia noutros países me 
dizem: “Nós não somos os Países Baixos”, a minha resposta 
seja: “Sê-lo-ão em breve”. 

  

L. L.  

“Programados para crear” 

“The Creativity Code” 

 

Autor: Marcus du Sautoy                                                                         
Acantilado. Barcelona (2020)                                                                  
408 págs. 

 

Há 25 anos, o Deep Blue venceu Garry Kasparov, mas é prová-
vel que o acontecimento tenha perdido a sua importância, 
porque hoje contamos com algoritmos capazes de compor can-
tatas que um melómano atribuiria a Johann Sebastian Bach. 

Marcus du Sautoy, catedrático de matemática em Oxford, expli-
ca os avanços da inteligência artificial: há software que escreve 
uma crónica jornalística, pinta uma tela ou resolve intrincadas 
conjeturas científicas. Diversamente de antes, hoje os algo-
ritmos não só aprendem, como dão soluções inovadoras quan-
do as coisas não correm segundo os padrões programados. 

Alguns acham que estas máquinas funcionam de modo muito 
similar à mente humana. Mas, o que sabemos sobre a criativi-
dade do homem? Qual é o intrincado processo que o leva a 
inovar? Esta é a pergunta que orienta a reflexão de Sautoy. O 
seu principal objetivo não é tanto o de explicar os dotes criativos 
que supostamente emergem do silício, mas de, a partir dos re-
sultados das máquinas, refletir sobre os mistérios insondáveis 
da própria inteligência humana. 

Independentemente do lugar a que nos leve a revolução tecno-
lógica, é fácil concluir com Sautoy que, por agora e felizmente, 
as máquinas não podem prescindir de nós. Os algoritmos ne-
cessitam dos dados que lhes fornecermos para irem afinando 
as suas respostas e, inclusivamente, para “produzir” arte. O 
incrível não é escrever uma obra como “Hamlet” depois de 
William Shakespeare, mas fazê-lo antes dele. 

Se resulta tão atrativo este ensaio, isso deve-se às infinitas ane-
dotas e exemplos que se destacam nas suas páginas, além dos 
dotes literários do seu autor, já mostrados nos seus anteriores 
ensaios, especialmente em “The Music of the Primes”. A verda-
de é que as capas deste último livro se podem fechar com 
inquietação, visto que nos damos conta de que todas as suas 
interações com as máquinas – desde escrever um email até 
uma visita ocasional a uma web – se transformam de imediato 
em dados que retroalimentam os algoritmos e reforçam o seu 
poder. Seja como for, não há dúvida de que a arte ou é humana 
ou é uma fraude, em primeiro lugar, porque o desejo de criar 
nasce do espírito e, em segundo lugar, porque uma máquina 
não é capaz de se comover como o homem perante as suas 
criações. 

 

J. C. 
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“El fin del amor” 

“Warum Liebe endet”  

 

Autora: Eva Illouz                                                                                                                          
Katz. Madrid (2020)                                                                                                                     
356 págs. 

 

Nas últimas décadas, houve uma incessante rutura das rela-
ções amorosas e uma crescente dificuldade para criar vínculos 
sentimentais duradouros. Eva Illouz (Fez, 1961) é uma soció-
loga franco-israelita especializada, entre outros temas, na histó-
ria da vida emocional e no impacto do capitalismo sobre a esfe-
ra cultural. Neste “El fin del amor”, centra-se no desamor e in-
vestiga até que ponto estas novas relações sentimentais adota-
ram caraterísticas do mercado capitalista, usando como merca-
doria a capacidade sexual do indivíduo. 

Este ensaio sociológico-filosófico procura decifrar a origem e as 
caraterísticas das relações negativas contemporâneas, que se 
caraterizam por uma ausência de vontade para o compromisso. 
Illouz serve-se de uma linguagem simples e próxima para des-
crever os modelos ideológicos e psíquicos que aplicou na sua 
investigação. Por isso, “El fin del amor” não é somente interes-
sante para leitores do âmbito académico, como também para o 
leitor comum. Especialmente para os jovens, como os chama-
dos millennials, visto proporcionar as ferramentas necessárias 
para lidarem com o contexto sentimental que lhes coube viver 
no século XXI. 

Illouz recorre a muitos exemplos provenientes da rede, de obras 
literárias e filosóficas, e do pensamento de sociólogos, psicana-

listas e filósofos, além de entrevistas e outros dados, para sa-
lientar que o capitalismo escópico, ou seja, a exploração do 
corpo sexual, é a causa do fracasso das relações amorosas. O 
seu principal agente são as indústrias visuais, que usam a 
capacidade sensual e sexual das pessoas como mercadoria, 
oferecida e trocada segundo as leis capitalistas, o que dá ori-
gem a relações caraterizadas pela incerteza, pela fugacidade e 
pela desigualdade de género. 

Em “El fin del amor”, a autora traça com destreza um quadro 
analítico onde é possível contextualizar as crenças e práticas 
atuais nas relações interpessoais. Embora de início esta obra 
possa dá-lo a entender, Illouz não procura o regresso a formas 
de relação pós-modernas, nem a abolição das relações sexuais 
pontuais e sem compromisso. O seu ensaio procura descrever 
de que modo a apropriação do corpo por parte do capitalismo 
escópico causa mudanças na formação do eu, na autoestima e 
na formação das relações amorosas contemporâneas. Illouz 
apresenta as conclusões da sua investigação de maneira clara 
e, tratando-se de um ensaio sociológico-filosófico, simples. Pro-
porcionam ao leitor as ferramentas necessárias para formar a 
sua própria opinião a este respeito.  

 

H. F. V. 

 

 

 


