
Uma instituição a fortalecer: a democracia

A democracia é condição necessária, embora não sufi-
ciente. De facto, não é qualquer carta constitu~ional «outor-
gada» e muito menos ainda ditatorial ou violentamente
imposta que nos fará «escolher» o caminho realmente

nosso. F
Farto está o Povo português de ser «governado». ,an;o

está o Povo português de que o privem do uso da pr~pr~a
soberania da faculdade de escolher por si o seu propno
destino, da faculdade de ser, també~ ele, «governante».
Farto está o Povo português, como Ja aconteceu. em_mo-
mentos graves após o 25 de Abril - a descolonlzaçao e
as nacionalizações, por exemplo - de sofr~r ~odas as
consequências - e as sequelas das consequenclas - de
decisões para as quais ele não foi visto. n.em achado. Fart~
está o Povo português de não ser suflclent.emente elucl
dado, pelo menos à medida da sua capacidade de. per-
cepção - que não é tão pequena como alguns per~lst~m
em crer _ sobre dadas importâncias que tangem. a v.lda
da comunidade: estado real das empresas - naclOna~l~a-
das e outras - ganhos e perdas da reforma agr.a~la,
situação autêntic'a do tesouro, a quanto monta a divida
externa e o significado desse montante, etc., .e~c. ~ como
tudo Isso foi possível. Estabelecendo uma clanflcaçao pela
raiz, é que haverá condições psicológicas para a nova
arrancada que se deseja e se espera ..

Ora para tal é necessário que a democracia se con-

solide. S • 1 a
A democracia política, em primeiro .Iug~r. era e a

estrutura de base que permitirá a reallzaçao das ~utras
formas de democracia. Concretamente: a democracia so-
cial e a democracia cultural.

Por isso embora seja talvez compreensível que, neste
tempo inici~I, a democracia política seja ainda uma demo-
cracia amparada, vigiada e tutelada pe~as :orças Arma?a~,
Importa que o papel destas seja o mais discreto posslve ,
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o mais técnico possível - isto é, confinado ao âmbito
militar -, o mais arbitral possível - o que exige conhe-
cimentos por parte dos seus chefes -, o mais provisório
possível, o mais desinteressado possível. Porque é grande
a tentação do poder total sobretudo quando se é detentor
da força material. Calam-se então «as armas da crítica»
ante «a crítica das armas».

Ora, sem crítica, é inconcebível a democracia. Sem
crítica, é inconcebível a criação do novo, a proposição do
diverso, a coesão consciente que queira evitar a simples
homogeneização mecânica ou mesmo orgânica. Sem crí-
tica, o arbitrário, a irresponsabilidade, o descaso e o
descaro podem instalar-se com extrema facilidade na acró-
pole da Cidade de onde depois será muito árduo desalo-
já-los. A não ser, justamente, pela «crítica das armas».
Sem crítica, a própria sociedade civil - ou os restos que
dela subsistam - corrompe-se, avilta-se ou, acaso, morre.
Sem crítica, a cultura instala-se no uniforme sem inspi-
ração, no escolasticismo sem vontade de essencial, no
dogmatismo sem nervo de verdade e, por isso mesmo,
em constante apelo à força do «braço secular». Sem crí-
tica, a querela instala-se por toda a parte: na rua e no
palácio, na academia e na caserna, na cidade e no campo,
durante a vida e post mortem. Sem crítica, a mediocri-
dade e a vilania crescem e florescem, tentaculares e
florestais, por onde podem e querem. Sem crítica, o
pântano apodrece cada vez mais até ao nauseabundo
insuportável.

Para além da democracia política, a democracia social.
Foi erro, fraude ou engano da democracia clássica pensar
que com as simples estruturas da liberdade geral, atomi-
zada, a sociedade civil iria caminhar pelo melhor no
melhor dos mundos. Não viram os seus formuladores e
apologistas - ou viram-no demasiado bem - que o «di-
reito natural», por eles preconizado, era, de facto, o
dIreito do mais forte, que «a mão invisível» que dirigia
os negócios ia só aumentar os lucros e proventos dos já
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possidentes, que a harmonia, que eles vlslonavam na
realização das «leis naturais» do mercado da oferta e da
procura constituiria, na realidade, uma terrível desarmonia
se não fosse corrigi da pelo imperativo do bem comum
social, que a liberdade concedida a todos, num grande
ímpeto de generosidade, funcionava, na prática, apenas
como o privilégio de alguns.

Por isso, durante mais de século e meio, para que
essa <<liberdadede coração» se traduzisse na efectividade
da aplicação, muitas lutas, ásperas lutas, foram travadas .
Em nome da justiça e da equidade, em nome da história
que caminhava - ou devia caminhar - no sentido da
igualdade, em nome da fraternidade que a todos devia
unir, sobretudo os mais fracos e oprimidos, aos deserda-
dos e aos deixados por conta: homens, grupOS, classes
e nações,

Até aos nossoS dias. É hoje a conjugação da demo-
cracia política e da democracia social a grande preocupa-
ção do sector mais consciente e mais crítico, mais lúcido
e mais generoso de toda a Humanidade.

A revolução portuguesa do 25 de Abril esteve atenta
à necessidade dessa conjugação, à preocupação de unir
liberdade e justiça ou, pelo menos, uma maior liberdade
e uma maior justiça.

Conseguiu-o? Não há dúvida que, apesar da descoor-
denação do processo adoptado e apesar do preço pago
mediante novas injustiças cometidas ou o ousio que para
elas se deu, não há dúvida que, em certa medida, sim.
A extensão e a profundidade dessa medida está agora na
nossa mão alargá-Ia ou encurtá-Ia. Não é, de forma alguma,
com a diminuição sensível da produtividade e da produção,
com a substituição dos competentes e honestos pelos
incompetentes e oportunistas, com a criação de um clima
de terror local ou regional, com a sabotagem premeditada
dos mecanismos da economia, com a formulação de reivin-
dicações impossíveis de satisfazer, com a atenção predo-
minante aos recentemente mais favorecidos, abandonando
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o~ A et~rnamente deixados por conta à amargura do seu
silencIo. e da sua impotência, não é, de forma ai uma
com !als procedimentos que liberdade e justiça s~ dã~
as maos no camin~o de uma democracia real que não
apenas f?rmal. A .nao ser nos discursos dos comicieiros
e d~ cer~os ~ol~n1sta~ de jornais que têm a palavra fácil
e a Im~gl~aça? a medida dos próprios desejos, quer dizer
dos propnos Interesses, pessoais ou de grupo, '

Com a democracia social e política, a democracia cul-
tural. Desta fala-se menos. Nem adm,'ra Na d d. 'd d .. ' or em as
pnon a es Vitais ela não aparece tão claramente
outro lad,o, ~ ela mais difícil de definir e configurae; ~~~
as su.as .Irmas. Porque ~ele~a mais do qualitativo que do
q~antltatlvo. Porque supoe disposições subjectivas de capa-
cldad~ e de vontade que nenhum governo ou regime
~o~e:ao decretar. Porque aponta para metas que só os
Indlvld~o.s ou, quando muito, uma certa franja da socie-
dade CIvil poderão atingir.

N~ entanto, ,n.o domínio vasto e complexo da cultura,
u~ sistema 'p~lltICO tem não pouco a dizer. Criando - ou
na? - condlçoe~ de acesso à instrução e à educação.
C,nando - ou nao - possibilidades de expressão a índi-
vlduos ou grupos que se julgam portadores de mensagens
renovadoras, de novas formas plásticas, de novos modos
de ~er e ~e sentir o mundo e a vida, independentemente
da Ideol.?gla que .forma e informa o dito sistema. Criando
- ou ~~o - meios de conservar em bom estado e de
~ransml~lr com dignidade às gerações que vão arribando
as ~pralas da luz» o património cultural que as gerações
d? p,assado I~g~r~m, Criando - ou não - os instrumentos
tecnlcos e Jundlcos que, continuando embora pobre o
p~vo ~ue esse regime representa, o não façam descer a
mlse~avel da cultura, sobretudo se, nesse campo ele
era riCO, '

Foi a democracia cultural, no sentido vasto e complexo
que acaba de ser indicado, a que menos progressos con-
tou, desde o 25 de Abril. Decerto, aumentaram notavel-
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mente as verbas destinadas à educação e ao ensino - a~
mais largas do orçamento do Estado. Mas o seu aproveI-
tamento real não tem seguido à proporção, se é que, por
vezes não tem sido nulo e até negativo. Decerto, grandes
decla~ações de patriotismo têm sido proferidas aqui e
além por alguns. Na verdade, porém, um. P?u.co, e, em
certos casos mesmo, não pouco do patnmonlo. cult~ral
nacional tem sido delapidado: fisicamente, pSIcologIca-
mente moralmente. Em proveito dos dois imperialismos
que pr'etendem dominar o mundo, havendo já mesmo,~uem,
por obra desse proveito, tenha sido sagrado herol com
declaração pública e solene de «virtudes e .milagres». Em
nome de um cosmopolitismo mal entendl.do 51ue, p~r~
exaltar aquilo que é alheio, se acha na obngaçao de vIlI-
pendiar aquilo que é próprio ..

A obra de recuperação para uma real democracIa cul-
tural começou. Lentamente ainda, timidamente ainda, come-
çou. Importa consolidar os seus passos e ~celerar a sua
marcha, porque é numa autêntica democracia cultural que
se encontra uma das poucas saídas para o futuro deste
País.

Um ideal a realiza,": o Bem Comum

Consiste o Bem Comum essencialmente em dois ele-
mentos: na existência de estruturas e instit~içõ~s .que em
determinada fase histórica sirvam ao uso, a dl~n1~ade e
à dignificação da comunidade; na vontade de solldanedade
que une todos os membros de~sa comuni~ade de forma
a que todos participem, na devida proporçao, desse bem
objectivo fundamental. _

Se um desses elementos básicos falha, falta a ra~ao
de toda a dinamização histórica positiva, de todo o sentido
de viver num autêntico horizonte de esperança ..

Como exemplos do primeiro podem apresen~ar-se: ho~e:
as infraestruturas adequadas no concernente a ha~ltaçao,
ao emprego, à saúde, aos transportes, à educaçao, aos
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lazeres, numa palavra, ao nível de vida e ao estilo de vida.
Como exemplos do segundo será lícito contar: a pos-

sível harmonia entre as classes e entre os grupos, sem
conflitos de morte ou suas ameaças; o aproveitamento
das competências e das capacidades onde elas realmente
estiverem, desde que se encontrem dispostas a servir o
bem de todos, sem discriminações de raça, de sexo, de
condição, de ideologia ou de religião; a tolerãncia que não
ignora que, hoje, dada a espantosa proliferação de siste-
mas de «verdade e de vida», de opiniões e de propostas
de futuro, a modéstia parece de regra, sem dogmatismos
intempestivos ou biasismos facciosos mas também sem
demissionismos cobardes ou sincretismos inconcludentes.

J:: evidente que, no relativo a estes dois elementos fun-
damentais do Bem Comum, a sociedade portuguesa actual
se revela ainda pavorosamente carecida. Propõr-se encher
ou, pelo menos, atenuar as suas numerosas e fundas
lacunas, é responder ao grande desafio da geração pre-
sente, é dar mostras de querer servir mais do que -ser-
vir-se», é romper com um passado mais ou menos recente
em que o «Bem Comum» passava, como prioridade das
prioridades, pelo próprio campanário.

E ainda hoje. Demasiado bem conhece o País os «socia-
listas» electivos dos próprios interesses, os zelotes de si
mesmos, os saduceus da própria pátria a pretexto de um
futuro melhor, de uma ideologia "universalista- e terre-
nista. Como demasiado bem conhece os democratas pro-

.visórios de todas as bandas que apenas o são enquanto
não conseguem impor a própria ditadura. Como demasiado
bem conhece os oportunistas de todas as cores, do negro
ao vermelho, que não perdem ocasião para se locupletarem
com as desgraças da Pátria.

Pressentindo ou sentindo já esse Ideal - que é tam-
bém um imperativo - do Bem Comum verdadeiro é que
alguns começam a falar da necessidade de uma relativa
«trégua» entre partidos e de um -pacto social- entre as
«classes».
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Semelhante «discurso», embora ainda demasiado tímido
e, por isso mesmo, incapaz de se fazer ouvir, com eficácia,
por entre os gritos desencontrados, semelhante «discurso»
_ dizíamos - vem na hora H. De facto, enquanto uns e
outros se olharem com total desconfiança, enquanto uns
e outros procurarem atropelar-se ao máximo, enquanto uns
e outros fizerem do conflito o motor dos próprios inte-
resses e da luta permanente a regra do comportamento,
enquanto persistir a incompreensão radical da legítima
função que os diversos grupos, mesmo antagonistas, têm
a desempenhar, enquanto a incompetência e a incúria se
instalarem em certos postos de decisão e/ou execução,
enquanto a negociação, leal e capaz, não for um hábito
_ reservando essa violência, que é a greve, apenas para
a ultima ratio -, enquanto tudo isto não passar de voto
piedoso de alguns, ou mais lúcidos ou mais ingénuos ou
mais generosos, o Bem Comum acima descrito nos seus
elementos fundamentais andará peregrino desta terra onde
ele realmente merecia ficar não apenas como seu hóspede
mas como seu habitante de primeira qualidade. Para sua
prosperidade e progresso autênticos. Para cortar o passo,
definitivamente, à alternância periódica da anarquia e da
tirania. Para demonstrar que uma comunidade pode ser
feliz sem viver propriamente numa abundância material
de lés-a-Iés. Para dizer que, neste mundo finito que começa
e que sentimos já a balizar-nos por todos os lados, Por-
tugal nada perdeu da sua verdadeira grandeza: apenas a
transpôs a outro espaço, a outra dimensão, a outra vida.

Um destino a cumprir: a universalidade

o sentido da universalidade está inscrito na nossa
história desde a Idade Média. Já nesse remoto passado
dávamos à Europa e ao Mundo homens da estatura de
um S. António de Lisboa e de um Pedro Hispano. Já
então formávamos o desígnio de ir à procura de espaços
desconhecidos.

40

Depois, foi a gesta dos descobrimentos com as suas
páginas de glória e as suas sombras de destruição, pró-
pria e alheia, foi a unificação do Globo - que obra de
Portugueses foi -, foi a adaptação aos mais diversos cli-
mas e aos mais diversos costumes, foi a assimilação
- profunda ou apenas superficial - das culturas mais
heterogéneas, foi a missionação como transmissão daquilo
que julgávamos possuir de melhor - a mensagem de
Cristo -, foi a ausência, senão total, pelo menos acen-
tuada de preconceitos raciais, em contraste nítido com
outros povos que nos seguiram no encalço pelas rotas
do Globo.

O sentido da universalidade é o fio de Ariana que,
escondido ou patente, liga os disiecta momenta da nossa
história como liga os disiecta membra da nossa realidade
de Povo. Hoje ainda, dispersos pela Europa ou pelas Amé-
ricas, não nos escapa o vínculo da identidade própria e
da pertença ao vasto e variegado Mundo, não nos escapa
o sentido ecuménico que liga e deve ligar cada vez mais
as duas componentes de fundo que são a diversidade e a
unidade.

Qualquer que seja a explicação para esse sentido da
universalidade - posição geográfica frente à África e às
Américas como cais «natural» de embarque e desembar-
que de três continentes, constituição étnica de hetero-
géneos elementos amalgamados ou, sobretudo, a linha
cultural dominante, formada e enformada pelo Cristianismo,
religião universalista por excelência - qualquer que seja
a explicação do facto, importa que a descolonização re-
cente, com os vícios e os erros que a precederam e a
acompanharam, não nos feche, a pretexto de «indepen-
dência nacional», neste rectângulo do ocidente ibérico,
isolados e bisonhos, reduzidos a uma miséria carpideira,
prefácio obrigatório a uma outra dependência incompara-
velmente mais onerosa.

O apontar para a integração na Europa tem, além de
outras, essa vantagem. A Europa é o continente da uni-
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versalidade pela sua ciência, a sua técnica, a sua cultura.
A Europa é o único continente que, tendo tido tantas
experiências de divisão conflitual, quase mortais, poderá,
graças à sua unificação a todos ou quase todos os níveis,
constituir para os outros continentes divididos experiência
válida de como se pode chegar à unidade. A Europa é
o único continente verdadeiramente moderno - apesar da
sua designação de «velho» - que é possuidor de expe-
riências fecundas que poderão ligar o remoto do passado
ao remoto do futuro, sem cataclismos, sem traumatismos
de dominação, sem ambições de restauração de um estado
de coisas ainda não muito longínquo. A este respeito, a
sua ausência de voz decisiva nos negócios do Mundo, ao
longo dos últimos decénios, terá servido de cura pelo
silêncio.

«Cada homem é uma excepção», dizia Kierkegaard.
Com maioria de razão, acrescentaremos: «Cada povo é
uma excepção». Mesmo dentro da vocação geral de todos
à universalidade.

Dentro da vocação geral de todos os povos à universa-
lidade, o Povo português constitui uma grande, uma clamo-
rosa excepção. Basta ouvir homens oriundos de países por
onde o Povo português escassamente passou: o Japão, a
Indonésia, a Malásia, para só falar dos mais longínquos.

~ esse sentido da universalidade que o Povo português
necessita alargar e aprofundar, transpondo-o parcialmente
a outro registo, agora que «o império» acabou, agora que,
territorialmente, ficámos muito mais reduzidos, agora que,
culturalmente, podemos reflectir melhor naquilo que fomos
e naquilo que somos.

Um país, na verdade culto, poderá ser pobre mas nunca
miserável. Um país na verdade culto e com cerca de um
milénio de história vivida atrás de si - e que história! - ,
só demitindo-se por completo e por completo desistindo
de existir como um animal esgotado que se deita para
morrer, é que deixará de contar no concerto dos povos.
Antes, não.
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Mais do que uma reforma - mais uma - , mais do que
uma revolução - mais uma -, aquilo de que o País tem
maior carên.cia e maior necessidade é de uma renascença.

Quem diz renascença, diz, não apenas um dado mo-
me~to da história europeia, mas um certo tipo de civili-
zaçao e de cultura baseadas no apelo à identidade funda-
mental, na mobilização de todas as energias criadoras
na. inte.rloc~çã~, para lá do passado imediato, daquilo qu~
fOI a msplraçao primeira de uma determinada história.

Quem diz renascença, diz, no nosso caso, para além
da existência fáctica daquilo que se fez, uma exigência
de dever-ser como poderia ter sido feito; diz vontade de
retomar um certo fio que outros dados e dados outros
quebraram e interromperam; diz prioridade à revolta con-
tra o abastardamento, o aviltamento ou até a ignomínia a
que se chegou pelo não cumprimento da linha inicial ou
da inicial vontade.

Foi nesta ordem de ideias, que o romantismo apelou
par~ a nossa Idade Média como para o tempo da inspi-
raçao das nossas «verdadeiras» instituições, do nosso
modo de sentir mais genuíno. Não foi ainda por acaso que,
na sequência da revolução republicana de 1910, os homens
mais atentos à consciência histórica e nacional e vindos
dos horizontes culturais e ideológicos mais diversos se
uniram para formarem um movimento precisamente desig-
nado de «Renascença Portuguesa».

Hoje, as circunstâncias são diferentes tanto do advento
do Liberalismo como do advento da 1.8 República. O centro
do Globo deslocou-se para fora da Europa. Acentuou-se a
bipolarização do poderio mundial como nunca na história
da Humanidade. Chegou-se a um ponto de unificação e
interdependência dos seus antes disiecta corpora como de
memória humana jamais se atingira. Possibilitou-se um
grau de diálogo e de comunicação entre culturas e civili-
zações as mais diversas, ao mesmo tempo que se firmou
em cada uma delas a vontade de identidade, funções, uma
e outra, que pedem muita experiência e muita consciência,
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1

muita liberdade e muito tacto, muito sentido do outro e
muito sentido da dignidade própria.

É este contexto mundial que a existência de povos
mediadores, pequenos ou grandes - de preferência, mais
os pequenos do que os grandes - é altamente benéfica
para o crescimento harmónico da Humanidade, para o seu
ritmo menos atormentado e conflitual e para a criação de
relações internacionais que não sejam só, nem principal-
mente, relações de poderio e de dominantes a dominados.

É neste contexto que o renascimento de Portugal
adquire sentido novO. Não apenas para proveito próprio
e de seus filhos mas para uma humanidade mais larga a
começar pelos povos de expressão portuguesa de forma-
ção antiga ou recente.

Enquanto estes não instituírem uma reflexão funda-
mental sobre aquilo que, apesar de tudo, os une - e é
muito _ andarão a servir interesses de terceiros que não
coincidirão. fatalmente. com os interesses da comunidade
cultural à qual pertencem, quer se queira quer não.

A renascença da Pátria portuguesa é condição impor-
tante, embora não necessária nem suficiente, para o sur-
gimento de uma verdadeira comunidade lusíada no Atlân-
tico, no Indico e na Diáspora.
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