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Prefácio

Reúno neste livro artigos de opinião, crônicas e comentários que ao 
longo dos últimos vinte e sete anos fui publicando em jornais e revistas 
portugueses e brasileiros (Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, Carta 
Maior), muitos deles posteriormente republicados em vários países da 
Europa, América Latina e África. São textos de vária índole, uns maiores 
outros menores, uns mais analíticos outros mais normativos, uns sobre 
temas nacionais outros sobre temas internacionais ou globais.

Os artigos dos primeiros anos são, em geral, mais longos e analíticos. 
Trata-se de colaborações irregulares num tempo em que os jornais publi-
cavam textos de opinião com uma dimensão muito superior à que hoje é 
aceitável. A partir de 1993 passei a colaborar regularmente nos órgãos de 
comunicação social, primeiro na rádio TSF e depois na revista semanal 
Visão. O formato que me foi proposto e aceitei alterou profundamente a 
minha escrita. Dominam, a partir de então, textos curtos, incisivos, neces-
sariamente menos analíticos e mais normativos. Não é só por isso que este 
livro carece da coerência própria de um livro planejado de raiz ou escrito 
num prazo relativamente curto. Os textos aqui reunidos foram escritos 
em tempos e circunstâncias distintos, para responder a estímulos e urgên-
cias de intervenção muito diversos, cada um deles pleiteando por uma 
autonomia total em relação a todos os demais. Seria estultícia esperar que 
toda esta heterogeneidade desaparecesse pelo mero fato de os textos serem 
alinhados em correnteza.

No entanto, a reunião em livro e a leitura seguida da escrita intermi-
tente que ela torna possível permitem levantar questões que seriam des-



12 BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

cabidas se suscitadas em relação a qualquer dos textos tomado isolada-
mente. Que ideia do país e do mundo emerge deste conjunto de textos? 
Uma ideia otimista ou pessimista? Uma ou várias ideias consistentes ou 
uma cacofonia de ideias contraditórias? Perante os vagares ou as vertigens 
da transformação social, tenho eu sido um Velho do Restelo, pessimista 
imortalizado por Os lusíadas de Camões, ou, pelo contrário, um arauto 
de exaltantes utopias? Ou tenho sido ambas as coisas em contextos dis-
tintos? Quantas vezes acertei e quantas errei nas previsões que fiz? Quais 
os temas mais recorrentes e quais os silêncios mais evidentes? Como de-
corre destas perguntas e de muitas outras que podem fazer-se, as respostas 
que for possível dar às interpelações feitas ao conjunto dos textos dirão 
mais a meu respeito do que a respeito do mundo sobre que tenho refletido: 
as minhas prioridades e até obsessões, os meus critérios éticos e políticos, 
os meus anjos e demônios, os meus silêncios e cumplicidades. Ao longo 
destes anos, mudei apenas de estilo ou também de posição? Tornei-me 
mais ou menos radical? Assumi compromissos que acabaram por com-
prometer a minha escrita? Até onde vai a lucidez de quem foi treinado 
para apenas a ter em relação às ações dos outros? Quantas vezes passei 
pela vertigem de educar sem curar de saber se tinha educação à altura da 
que queria dar? As minhas opiniões foram úteis a mais alguém que a mim 
próprio e, se o foram, a quem especificamente, aos que detêm o poder 
social, econômico e político ou aos que apenas têm o poder de compra 
dos jornais e revistas em que escrevi? Se me pagam para escrever, o fato 
de me darem total liberdade de escrita é suficiente para que não me con-
sidere um mercenário? Assumindo que sou um criador de opinião, o que 
é que me distingue de outros comentadores que, crônica após crônica, 
perseguem o mesmo preciso objetivo de promover ou minar este ou aque-
le partido, este ou aquele líder político? Sou mais objetivo ou genuíno ou 
apenas menos eficaz? Tenho escrito mais como sociólogo do que como 
cidadão, ou o contrário? Consegui em algum momento ou em algum 
texto ser sinteticamente sociólogo-cidadão? Como é óbvio, não tenho 
respostas para nenhuma destas perguntas e suspeito que tampouco a terão 
os meus leitores depois de lerem este livro. Penso, no entanto, que, à par-
tida, estarão em melhores condições do que eu para as procurar e para 
errar menos nas que encontrarem. No que me diz respeito, não me quero 
aventurar para além de umas poucas observações sobre as quais julgo não 
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me enganar. À medida que os anos foram passando, tornei-me muito mais 
sensível aos temas internacionais e globais. Terá sido essa uma das partidas 
que a globalização me pregou? O certo é que de uma visão mais centrada 
em realidades nacionais virtualmente autorreferenciadas na sua inteligi-
bilidade fui evoluindo para contextualizações num mundo mais vasto e, 
portanto, para o tratamento de temas transnacionais que fui consideran-
do importante e necessário introduzir ou vincar na opinião pública por-
tuguesa, brasileira e de outros países.

Por que é que textos sobre temas a dada altura tão presentes na co-
municação social perderam toda a importância? Essa perda de importân-
cia circunscreve-se aos textos ou abrange também os acontecimentos sobre 
que discorriam? E, no último caso, será que os acontecimentos perderam 
a importância ou, pelo contrário, nunca a tiveram, mesmo nos momentos 
em que o dramatismo da comunicação social lha pretendeu atribuir? Quem 
define afinal o critério de importância? Será que é a própria classe políti-
ca e que os comentários da conjuntura são escritos para circularem apenas 
no círculo restrito dessa classe? E, sendo assim, os comentadores são a 
classe política a pensar como se o não fossem? Fora desse círculo restrito, 
os leitores de então teriam mais interesse em ler esses comentários do que 
os leitores de hoje que, segundo ajuizei, não teriam nenhum? Mas se de 
fato os leitores de então os leram, leram-nos para se ilustrarem, para se 
distraírem, para se divertirem, por voyeurismo — ou apenas por não terem 
mais nada para ler?

A segunda situação, a de temas conjunturais que eram sintoma de 
problemas estruturais, levou-me a produzir textos que, apesar de incen-
diados pela paixão e apontados às questões precisas que ao tempo da 
escrita se punham, mantiveram, na minha opinião, a atualidade própria 
dos problemas que, passado o fogacho da conjuntura, continuaram a 
preocupar o público. Aprendi há muitos anos com um colega chileno, 
membro do Governo de Salvador Allende, que, por mais teorias que ela-
boremos sobre a importância relativa das lutas sociais, na prática, nunca 
escolhemos as lutas em que nos envolvemos. São elas que nos escolhem 
ou o acaso ou a ocasião em nome delas.

Refletindo a intensificação dos movimentos contraditórios da globa-
lização e o seu impacto nas sociedades nacionais, a década passada seguiu 
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a linha de aprofundamento da internacionalização dos meus interesses. 
Comecei a década muito envolvido no Fórum Social Mundial (FSM), um 
processo iniciado no Brasil, mas de vocação global, orientado para arti-
cular os movimentos e organizações sociais que, nas mais diversas partes 
do mundo e com agendas muito diferentes, convergiam nos objetivos 
globais de luta contra as injustiças sociais causadas pelo capitalismo glo-
bal em sua versão mais recente e destrutiva, o neoliberalismo; pelo colo-
nialismo, sempre renovado tanto no plano interno (racismo, repressão da 
diversidade cultural, colonialismo interno, apartheid, genocídio, mão de 
obra escrava) como no plano internacional (neocolonialismo, imperialis-
mo, subimperialismo, guerras de agressão); pelo patriarcado — eterna-
mente mutante mas sempre discriminatório contra as mulheres; e por tan-
tas outras  formas de discriminação assentes na orientação sexual, na 
religião, no regionalismo, na idade e na incapacidade definida por critérios 
convencionais de funcionalidade. Tratava-se de criar uma resposta políti-
ca global aos propósitos de dominação também global confirmados, ano 
após ano, no Fórum Econômico Mundial que se reunia e reúne em Davos, 
Suíça. Com o FSM, vincava-se no início da década de 2000 uma clara 
polarização entre duas globalizações. Era a confirmação da crescente 
tensão entre uma globalização organizada política e socialmente de cima 
para baixo, hegemônica, neoliberal, por um lado, e, por outro, uma glo-
balização de baixo para cima, contra-hegemônica, anticapitalista ou an-
tineoliberal, a qual eu teorizara, no plano sociológico, alguns anos atrás 
(Toward a New Common Sense: Law, Science and Politics in the Paradig-
matic Transition. New York: Routledge, 1995). Não é este o lugar para 
avaliar o processo do FSM (fi-lo em Fórum Social Mundial: manual de 
uso. São Paulo: Cortez, 2005). Entre outros méritos, ele contribuiu para 
a eleição de governos progressistas na América Latina, e vários dos textos 
incluídos neste livro dão conta dessa mudança em diferentes momentos. 
À medida que a década avançou, o FSM foi perdendo algum do seu fôle-
go inicial, os governos progressistas foram perdendo brilho e fazendo 
cedências cada vez mais perigosas ao neoliberalismo, até que este veio a 
conquistar, no final da década, o território geopolítico que lhe parecia mais 
adverso, a União Europeia. Digo “parecia” porque de maneira insidiosa 
o neoliberalismo vinha já minando as instituições europeias, criando as 
condições para a rendição final dos países europeus, o que veio a aconte-
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cer no final da década com a crise grega, a que se seguiram as crises irlan-
desa, portuguesa e espanhola, italiana, cipriota, não sendo de prever que 
as crises se fiquem por aqui. De todas as versões do capitalismo nos últimos 
cem anos, a atual versão neoliberal está a revelar-se como a mais destru-
tiva, tanto no plano social como no plano político. Entra na vida dos ci-
dadãos na forma de crise que simultaneamente cria e resolve. Impõe como 
soluções da crise o que para a esmagadora maioria dos cidadãos são 
problemas (empobrecimento, desemprego, desigualdade social, precarie-
dade, ausência de expectativas positivas, ideologia da autonomia disfar-
çando práticas de submissão abjeta dos mais fracos, Estado disciplinador 
e repressor) e estigmatiza como problemas causadores da crise o que para 
a esmagadora maioria dos cidadãos são soluções (direitos sociais, segu-
rança humana, trabalho decente, vida digna, responsabilidade coletiva, 
Estado protetor). Se a história fosse mestra, esta relação perversa entre 
soluções e problemas que favorece uma pequena minoria de super-ricos 
em detrimento de grandes maiorias empobrecidas só seria possível em 
ditadura política. Mas como a história só é mestra do passado, assistimos 
hoje, entre o atônito e o incrédulo, entre o indignado e o resignado, ao 
esvaziamento ou mesmo à suspensão da democracia levados a cabo com 
plena normalidade democrática. Tudo isto, ante os nossos olhos, como se 
a única alternativa fosse a falta de alternativa, como se o consenso social 
fosse igual à resignação, como se a existência em muitos países de dois 
partidos de governo fosse igual a um partido dividido em partes iguais, 
enfim, como se a visão fosse igual à cegueira. A ditadura está a instalar-se 
na sociedade sem precisar de se ver ao espelho da política, enquanto a 
democracia está na política sem precisar de se ver ao espelho da socieda-
de. Como tenho vindo a afirmar há já alguns anos, estamos a viver em 
sociedades politicamente democráticas e socialmente fascistas. Por quan-
to tempo se sustenta uma situação em que a resistência antifascista pare-
ce ser tão descabida e ao mesmo tempo tão necessária quanto a defesa da 
democracia que (ainda) temos? Nestas condições, não surpreende que eu 
tenha começado a última década com textos de tom mais otimista e a 
tenha terminado com textos mais sombrios, mesmo que sempre irredutí-
vel na defesa da ideia de que a solução para a asfixia não é a falta de ar, 
ou seja, de que há alternativas. Ao longo da última década, a minha 
aprendizagem a partir do Sul anti-imperial intensificou-se, não apenas com 
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o FSM, mas também com os projetos de investigação que realizei na Bo-
lívia, no Equador e, por último, em Angola e Moçambique, e isso se refle-
te nos textos incluídos neste volume. Esta aprendizagem é a ideia funda-
cional do novo projeto que tenho em curso, financiado pelo European 
Research Council, intitulado Alice — espelhos estranhos, lições imprevis-
tas: definindo para a Europa um novo modo de partilhar as experiências 
do mundo (<http://alice.ces.uc.pt>). Sem surpresas, neste volume surgem 
com grande frequência os meus temas de sempre: a democracia, o Estado, 
a administração da justiça, a universidade, o imperialismo, as desigualda-
des sociais, as lutas sociais, a renovação da esquerda.

Os textos incluídos neste livro estão alinhados por ordem cronológi-
ca. Poderia ter optado por agrupá-los por temas, mas com isso criaria a 
ilusão de uma coerência que o livro não tem nem pretende ter. A ordem 
cronológica tem a vantagem de facilitar aos leitores a contextualização 
dos textos e a revisitação de momentos e vivências que, por uma ou outra 
razão, os prenderam mais a uma temporalidade específica. Para facilitar 
a contextualização, sempre que adequado e possível, os textos são acom-
panhados por uma pequena nota de rodapé que explicita os acontecimen-
tos ou as circunstâncias que suscitaram a escrita do texto. Os títulos são 
quase sempre os originais e o mesmo se passa com as versões dos textos. 
Por vezes, a versão aqui produzida é ligeiramente maior do que a origi-
nalmente publicada, uma vez que no livro foi possível libertar-me da tira-
nia do limite de caracteres.

Na elaboração dos textos fui ajudado por muitos dos meus colabo-
radores e colegas, tanto do Centro de Estudos Sociais da Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra, como do departamento de Socio-
logia e da Faculdade de Direito da Universidade de Wisconsin-Madison 
(EUA), como de outras instituições a que me associei ao longo destes anos. 
Seria fastidioso nomeá-los a todos e correria sempre o risco de cometer a 
injustiça da omissão. Um obrigado geral nunca é anônimo quando os 
destinatários sabem exatamente por que lhes é dirigido. Devo, no entanto, 
fazer alguns agradecimentos especiais. O mais especial de todos, no que 
respeita à edição brasileira, vai para o César Baldi que leu pacientemente 
e comentou todos os textos publicados nestes anos, e se responsabilizou 
pela seleção dos que poderiam interessar mais aos leitores e leitoras do 
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Brasil. A Maria Irene Ramalho que leu, comentou e reviu todos os textos, 
como tem sempre feito a tudo o que publiquei nos últimos quarenta anos. 
Na seleção dos textos contei com a preciosa ajuda, numa primeira fase, 
de Ana Cristina Santos e Sílvia Ferreira e, num segundo momento, para 
além do César Baldi, da Maria Paula Meneses e da Natércia Coimbra. 
Para além do trabalho de seleção, Maria Paula Meneses fez uma leitura 
crítica e atenta de todo o manuscrito, melhorando-o no seu todo. A Las-
salete Simões, a minha mais chegada e imprescindível colaboradora há 
mais de vinte anos, que geriu todos os contatos necessários à publicação. 
A minha assistente Margarida Gomes, que preparou competentemente o 
manuscrito para publicação, tal como tem feito com todos os meus ma-
nuscritos nos últimos onze anos.
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Para uma democracia participativa1

Em que sentido faz sentido falar hoje do Movimento Pintasilgo? Não faz 
sentido, por exemplo, falar dele enquanto movimento de apoio a um 
candidato às últimas eleições presidenciais. As eleições realizaram-se, temos 
um novo Presidente da República, o processo político que então se gerou 
encerrou-se. A análise das características que assumiu tem certamente 
interesse para historiadores, sociólogos ou cientistas políticos, mas não 
cabe num debate político, ou pelo menos num debate político capaz de 
mobilizar o meu interesse e a minha participação.

Tampouco faz sentido falar do Movimento Pintasilgo enquanto mo-
vimento social e político destinado a dar corpo às ideias de uma pessoa, 
a Eng.ª Maria de Lourdes Pintasilgo. Se o movimento alguma vez teve esse 
caráter (do que eu duvido), certamente deixou de o ter ao longo de todo 
o período em que as eleições presidenciais monopolizaram a nossa atenção 
política. Durante esse período, o movimento coletivizou-se em termos 
ideológicos, ou seja, enquanto conjunto de ideias político-culturais desti-
nado a dar corpo a um projeto de ação política e de transformação social. 
As ideias da Eng.ª Maria de Lourdes Pintasilgo foram apropriadas e 
transformadas, por vezes significativamente, por milhares de pessoas que 
espontaneamente intervieram nesse projeto. Por outro lado e reciproca-
mente, a Eng.ª Maria de Lourdes Pintasilgo apropriou e transformou, por 
vezes também significativamente, o pensamento político de centenas dos 
seus colaboradores mais próximos espalhados por todo o país e, mais do 
que isso, o pensamento espontâneo e vivo, feito de um quotidiano de 

1. Maria de Lourdes Pintasilgo foi a única mulher a desempenhar o cargo de primeiro-
-ministro em Portugal, tendo chefiado o V Governo Constitucional, em funções de julho de 
1979 a janeiro de 1980. Foi candidata independente às eleições presidenciais de 1986. Sem o 
apoio de qualquer máquina partidária e gozando do prestígio que recolhera enquanto primeira-
-ministra, Maria de Lourdes Pintasilgo formalizou a sua candidatura em 9/12/1985 com cerca 
de 15.000 assinaturas, e surgia como a candidata mais bem posicionada nas sondagens de in-
tenções de voto. Todavia, na primeira volta, foi preterida (com 7,3% dos votos) em face dos 
candidatos de esquerda dotados de apoios dos partidos políticos. Mário Soares venceria a se-
gunda volta com 51,3% dos votos. 
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carências e de desejos, de milhares e milhares de pessoas com quem con-
tatou por um período muito superior ao dos restantes candidatos. De tudo 
resultou um pensamento coletivo. Não, contudo, um pensamento de 
massa, ou um pensamento coletivista, porque a tanto obstava a prática 
das ações organizativas em que o movimento se concretizou. Desprovido 
de um aparelho central com capacidade para produzir um pensamento 
pensado em vez de todos e o traduzir em organogramas e projetos de ação 
a todos impostos, o movimento foi em cada sítio o que dele fizeram os 
ativistas locais e a autonomia da ação, o que acarretou certamente alguns 
custos políticos, mas teve, como natural contrapartida, a autonomia das 
ideias. Daí que cada um pudesse partilhar à sua maneira, isto é, seletiva-
mente, o fundo comum de ideias e projetos que se foi constituindo. A quem 
estava de fora, e a muitos que estavam dentro, este processo interativo 
pareceu caótico, anárquico, fragmentário, mesmo contraditório. Foi cer-
tamente um espaço feito de espaços que permitiu a cada um então e ago-
ra — a mim neste momento — falar de si e tão só de si no movimento de 
todos e tão só de todos. Esta criação, a um tempo individual e coletiva, 
faz com que não tenha sentido reduzir às ideias da Eng.ª Maria de Lour-
des Pintasilgo as ideias do Movimento Pintasilgo.

Não fazendo sentido falar deste movimento enquanto corpo das ideias 
políticas de uma pessoa, nem tampouco enquanto processo de candida-
tura presidencial, regresso à pergunta inicial: em que sentido faz hoje 
sentido falar do Movimento Pintasilgo? Julgo que em termos de debate 
político só nos interessa das coisas do passado o que há nelas de futuro. 
E o que há nelas de futuro não é necessariamente o que de mais óbvio 
delas se prolonga no presente. Assim, as tentativas em curso para fazer 
continuar no plano organizativo o Movimento Pintasilgo não são neces-
sariamente portadoras de futuro, podem até ser portadoras de passado. 
Tudo depende do modo como capitalizarem no que, em meu entender, é 
o que mais genuinamente prefigura o conteúdo futurante de qualquer 
processo político: as ideias a que conferiu credibilidade e as formas de 
mobilização social em que as soube traduzir. Numas e noutras reside o 
sentido de incluir o Movimento Pintasilgo num debate sobre os caminhos 
futuros da política e da sociedade portuguesa; e a discussão que tiver lugar 
a este nível pode muito bem envolver alguma crítica e até algum distan-
ciamento em relação às análises e às práticas políticas que o movimento 
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subscreveu, enquanto movimento de candidatura à eleição presidencial. 
Sem preocupação de ser exaustivo, passo a mencionar, em forma de tese 
seguida de justificação, alguns dos momentos futurantes do Movimento 
Pintasilgo.

O 25 de Abril de 1974 é e será por muito tempo a referência primor-
dial da identidade política e social dos portugueses.2 Como é sabido de 
todos, por mais de uma vez no passado e muito insistentemente nos últi-
mos meses, tem-se decretado o fim do ciclo da vida portuguesa aberto pelo 
25 de Abril. Fala-se do fim do período revolucionário, do fim do período 
militar ou, simplesmente, do fim do pós-25 de Abril. Trata-se por vezes de 
um exercício intelectual que tem o mérito de apontar para o que falta 
fazer na sociedade portuguesa e para os novos moldes em que deve ser 
feito. Trata-se, outras vezes, de um descarado ou encoberto exorcismo 
político, destinado a retirar ou relativizar o mérito de tudo o que se fez 
em nome do 25 de Abril, com a eventual implicação de legitimar, ou pelo 
menos desculpar, tanto do que se fez contra ele. O Movimento Pintasilgo, 
ao contrário, partiu do princípio de que o 25 de Abril detém uma fortís-
sima presença no imaginário social das classes populares portuguesas e 
que essa presença, longe de poder riscar-se por via de decretos ou de 
quaisquer outros exorcismos, só se irá paradoxalmente desvanecendo à 
medida que se forem tornando presentes na carne vivida do nosso quoti-
diano as ideias de realização pessoal e social que ele inculcou simbolica-
mente em todos nós. O Movimento Pintasilgo corporizou este princípio 
de modo complexo e profundo. Não se tratou da mobilização eleitoralis-
ta de palavras arrancadas à pressa ao esquecimento ou ao desperdício da 
história, como aconteceu no discurso da segunda volta do Dr. Mário 
Soares, embora todos nós lhe augurássemos que o pouco ou muito que 
lhe faltara em convicção não fizesse falta depois de se juntar à convicção 
total e quiçá excessiva de todos nós. As referências expressas ao 25 de 
Abril foram, aliás, relativamente poucas nas palavras do movimento. 
Tratou-se antes de dar corpo a ideias que considerávamos por fazer desde 
1974, de mobilizar para a ação política pessoas que estavam por viver 
desde 1974, de libertar o potencial de uma experiência social que foi 
multissecular apesar de durar poucos meses e que, enquanto bloqueada, 

2. Referência à Revolução dos Cravos, que pôs fim a 48 anos de ditadura em Portugal.
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continuará presente sobretudo nos jovens e sobretudo naqueles que se 
recusam, e muito bem, a lembrar-se do que nunca viveram.

Este modo de referenciar o 25 de Abril desdobrou-se em várias ideias 
e princípios de ação, analisados nas teses seguintes.

É política toda a ação social que se traduz no exercício de poder. 
Quanto maior for a desigualdade da relação de poder, mais urgente e 
difícil se torna conceber politicamente as práticas sociais em que se traduz. 
Conceber politicamente significa reconhecer autonomia própria dos inte-
resses que se jogam numa dada ação e conferir-lhes meios de expressão e 
de intervenção específicos na esfera da cidadania, sejam eles próprios da 
ação familiar, da ação escolar, da ação cultural, da ação econômica, da 
ação hospitalar, da ação prisional ou de qualquer outro tipo de ação social. 
Esta globalização da política é o grande sinal da modernidade porque é 
através dela que se multidimensiona a cidadania. O princípio da cidadania 
é um princípio sem fim e a sua afirmação progressiva é um processo pen-
sado a grosso e realizado a fino, à medida que se constroem as condições 
culturais, econômicas e políticas que o tornem possível. Não é despicien-
do que o cidadão seja um depositário de sondagens e um depositante de 
votos, mas cada vez nos conformamos menos com ser tão só isso. Não 
porque rejeitemos as sondagens ou não exerçamos o voto, mas apenas 
porque umas e outro nos dão de nós uma imagem em que cada vez menos 
cabe o quotidiano das nossas preocupações, dos nossos desejos, das nos-
sas aspirações, das nossas utopias. Dão-nos de nós uma radiografia, cer-
tamente real, mas pouco parecida conosco.

O Movimento Pintasilgo levou a cabo uma pedagogia de globalização 
da política, tentando mostrar os perigos, sobretudo na sociedade portu-
guesa, de reduzir a política à política profissional, esta à política partidá-
ria e esta à política parlamentar. Sobretudo na sociedade portuguesa, 
porque são muitas e pronunciadas as assimetrias de poder e porque, 
correspondentemente, são muitos e dolorosos os silêncios de opressão e 
de exploração a que o voto, sobretudo no atual sistema eleitoral, não dá 
nem pode dar voz adequada. Mas precisamente porque as desigualdades 
são muitas e profundas, tratava-se de uma pedagogia difícil, ao arrepio de 
muitos interesses bem instalados na nossa vida política. Difícil também 
porque — e regressamos sempre ao 25 de Abril — sendo curta e contra-
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ditória a memória coletiva da experiência parlamentar, o que nós acháva-
mos pouco na representação política, achavam outros suficiente, e achavam 
ainda outros excessivo. Não admira, pois, que o projeto de globalização 
da política fosse interpretado por alguns como aversão à política. E não 
admira, por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, estavam em 
jogo conceitos distintos de política e a lógica do debate eleitoral era hos-
til a qualquer diálogo real entre os vários campos em presença. Em segun-
do lugar, a força do Movimento Pintasilgo neste domínio era também a 
sua fraqueza. Por um lado, a afirmação das limitações da participação 
política por via eleitoral corria no seio de um movimento que concorria 
às eleições, nelas concentrava a sua força e, à medida que as eleições se 
aproximavam, nelas depositava a sua própria razão de ser. Por outro lado, 
se é verdade que a participação de muitos ativistas sem experiência polí-
tico-partidária, e por vezes nada desejosos dela, era a manifestação mais 
viva do conceito globalizante de política que os animava, não é menos 
verdade que era por isso mesmo presa fácil de quantos queriam ver neste 
conceito a marginalização do sistema partidário.

No que hoje nos toca, o importante é reconhecer que neste como 
noutros domínios o contributo político do Movimento Pintasilgo supera 
em muito as condições conjunturais da sua produção. A ampliação e o 
aprofundamento do conceito de política está hoje presente no debate 
sobre a renovação da esquerda.

A democracia mantém-se, ampliando-se. A democracia representati-
va é a condição necessária da ampliação da prática democrática, mas não 
a sua condição suficiente. Daí a necessidade de articular a democracia 
representativa com a democracia participativa. Esta terceira ideia futuran-
te do Movimento Pintasilgo está relacionada com a ideia anterior. É dela 
a especificação principal. O que a globalização da política representa no 
plano ideológico, representa a democracia participativa no plano institu-
cional.

O fato de sermos todos indivíduos e indivíduos-cidadãos é uma con-
quista histórica de valor incalculável. A democracia representativa é a 
forma política dominante dessa conquista nos dias de hoje. Nela se tece 
a relação matricial que nos une a todos os portugueses para, no conjunto, 
formarmos a sociedade portuguesa, a Pátria portuguesa. Sucede porém 
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que essa relação, sendo a mais envolvente, é também a mais abstrata. 
Raramente a vivemos no nosso quotidiano. A este nível, são muito mais 
mobilizadoras as relações de âmbito mais restrito que nos unem a outras 
pessoas que conosco partilham condições econômicas: estatutos profissio-
nais, zonas residenciais, hábitos de lazer, satisfações do corpo, interesses 
culturais, aspirações de uma vida melhor, desejos utópicos. Com base 
nessas relações construímos múltiplas microssociedades que gerimos se-
quencial ou mesmo simultaneamente, repartindo-nos por elas de modo 
diverso e com intensidades diferentes, mas a todas elas pertencendo e em 
todas elas tecendo os fios da nossa identidade social. Estas cidadanias 
parcelares por que nos repartimos não podem ser contabilizadas, senão 
muito grosseiramente, pela lógica do funcionamento da democracia re-
presentativa. O caráter formal desta não reside no ser ilusória, mas antes 
no tornar ilusórias essas múltiplas pertenças.

Na sociedade portuguesa, que é uma sociedade de relações face a face 
— uma sociedade em que as formas de interconhecimento com que nos 
reconhecemos, aceitamos ou repudiamos uns aos outros dependem forte-
mente dos laços pessoais que estabelecemos ao nível dos vários anéis das 
nossas relações —, o não reconhecimento das cidadanias parcelares pode 
facilmente conduzir a um muro de incomunicação entre os cidadãos e o 
sistema da democracia representativa. Este muro de incomunicação é uma 
ameaça à prática democrática no seu todo, e é ao tentar neutralizar esta 
ameaça que a democracia participativa adquire todo o seu valor político. 
Trata-se de fazer intervir no espaço de cidadania global os espaços das 
cidadanias parcelares, tornando-os presentes no poder local e no poder 
central, mediante o alargamento do conceito de parceiros sociais e de 
grupos de pressão, ouvindo e fazendo ouvir as expressões dos interesses 
sociais parcelares em petições e audições, em consultas e referendos, em 
manifestações e nas associações. Não se trata de modo nenhum de basis-
mo, trata-se, isso sim, de construir o edifício democrático, como qualquer 
outro edifício, a partir da base.

Para ser eficaz, a dimensão participativa e direta da democracia tem 
de se articular com a sua dimensão representativa e parlamentar. Esta 
articulação não é fácil. Aliás, sabemos hoje que o modelo político liberal, 
à imagem do qual se constituiu a democracia representativa, longe de 
pretender aprofundar e universalizar a participação política ativa dos ci-
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dadãos, olhou-a com a maior suspeição e defendeu-se zelosamente dos 
seus eventuais desmandos. Numa sociedade desigual como a nossa, essa 
defesa tem de defender-se a perder de vista, ou seja, para ser eficaz tem de 
ser provavelmente suicida. Por isso, o objetivo da democracia participati-
va não é o de confrontar-se com a democracia representativa, é antes o de 
tornar a democracia representativa participativa. A Constituição da Re-
pública prevê mecanismos muito concretos que permitem realizar um tal 
objetivo. É mau sinal que eles nunca tenham sido acionados. Contra isso 
se insurgiu veementemente o Movimento Pintasilgo, fazendo dessa denún-
cia um dos pontos principais do seu programa.

Também aqui pode dizer-se que o contributo político do Movimento 
Pintasilgo transcende em muito as condições em que foi produzido ou, 
pelo menos, as condições em que foi divulgado a milhões de portugueses. 
Julgo que neste domínio o Movimento Pintasilgo se deixou enfraquecer 
por um erro de avaliação e por uma contradição que, aliás, só foi motivo 
de enfraquecimento porque não foi plenamente assumida. Quanto a esta 
última, é legítimo duvidar de um movimento que se propõe um programa 
de democracia participativa a partir dos anéis básicos de sociabilidade e 
que, no entanto, se organiza quase exclusivamente para conduzir uma 
pessoa, pela via eleitoral, ao cume da pirâmide do poder do Estado. Pode 
mesmo dizer-se que o movimento, que se pretendia animado de uma as-
piração de poder amplo e difuso, acabou por se render à tentação de um 
poder estreito e concentrado. Esta contradição, se plenamente assumida, 
pode ter sido fonte de debate e gérmen de criatividade política. Como não 
o foi, permaneceu como uma tensão nevoenta que impediu de ver os li-
mites entre o que unia e o que desunia os militantes do movimento.

O erro de avaliação consistiu, a meu ver, em não ter previsto que a 
formalidade da democracia representativa, que lhe advém do seu caráter 
abstrato e remoto em relação ao cidadão comum, pode, em certas condi-
ções específicas, transmutar-se simbolicamente em materialidade, em 
coisa concreta e íntima que pertence ao quotidiano como tudo o mais que 
faz de nós cidadãos comuns. E essas condições específicas ocorreram de 
fato entre nós. Se tivermos em mente que no espaço de quatro meses os 
portugueses foram chamados quatro vezes a votar, é difícil atribuir a este 
ato o caráter formal que lhe advém, nas democracias plenamente institu-
cionalizadas, de ser exercido uma vez de quatro em quatro anos. Pela 
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frequência com que solicitou os portugueses, a democracia representativa 
tornou-se concreta e íntima, ocupou as conversas, os serões, foi dramati-
zada pela comunicação social e, sobretudo, pelos debates na TV, entrou 
em nossa casa e até na roupa dos nossos filhos. Pela sua lógica de funcio-
namento, ou seja, porque teve de criar as opções por que depois fomos 
chamados a optar, a participação a que nos convocou foi em grande 
medida ilusória, mas foi uma ilusão tão real e verossímil que tornou su-
pérflua ou mesmo intrusa toda a participação real que em seu lugar pu-
desse ser pensada. O espaço ideológico da democracia participativa viu-se 
assim restringido por via do processo político que estruturalmente o devia 
ter ampliado.

O atraso do desenvolvimento social e econômico não impõe como 
fatalidade soluções historicamente atrasadas para lhe pôr fim. Esta ideia 
futurante do Movimento Pintasilgo constituiu uma das linhas mestras do 
discurso político que então produziu e é, sem dúvida, um contributo im-
portante para o debate entreaberto sobre a renovação da esquerda portu-
guesa. O modelo político liberal consagrou constitucionalmente a liber-
dade, mas não as condições da liberdade. A experiência histórica posterior 
revelou que o maior perigo para a democracia está em os cidadãos não 
lhe reconhecerem qualquer utilidade para melhorar o seu quotidiano. Por 
isso, a democracia política tem de saber promover a democracia social e 
econômica e, por sua vez, buscar nelas o alimento da sua consolidação. 
Democracia e desenvolvimento estão, pois, indissociavelmente ligados.

Que desenvolvimento? Nos últimos dez anos, e muito particularmen-
te no período político que antecedeu imediatamente a última vaga eleito-
ral, instalou-se entre nós, com foros hegemônicos, a convicção de que um 
país pequeno e pobre como o nosso está condenado a depender das 
oportunidades que os países maiores e mais ricos lhe criam, e a usá-las de 
modo a não pôr em risco os laços de dependência que a esses países o li-
gam. A princípio, essa ideia abriu a nossa boca de pasmo, nós que estáva-
mos habituados a ser mundo e a dar novos mundos ao mundo. A pouco 
e pouco foi-se instalando em nós como um fato há muito usado e, assim, 
nos foi fechando a boca até o silêncio da aceitação pacífica do que é evi-
dente e inelutável.

O Movimento Pintasilgo procedeu a uma crítica radical desta ideia. 
Proclamou que um país nunca é tão pobre nem tão pequeno que tudo lhe 
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possa ser feito sem consequências. Procedeu a uma nova contabilidade 
nacional, incluindo a crédito do nosso país uma série de condições que, 
juntas, poderiam granjear-nos algumas vantagens comparativas na rene-
gociação da nossa nova posição no sistema mundial após a perda das 
colônias. Entre essas condições, contavam-se: a história multissecular do 
Estado português no mesmo espaço peninsular e a possibilidade de com 
ela se constituir uma nacionalidade mobilizadora; o longo curso dos des-
cobrimentos e as relações que fomos fazendo com países com que comer-
ciamos e dos quais ficaram muitas memórias e disponibilidades mesmo 
depois de terminar o comércio; a história comum que vivemos com as 
colônias do último império e o modo como se processou a descolonização, 
uma e outra suscetíveis de se transmutarem em novas relações de vantagem 
mútua e sem traço de neocolonialismo; uma posição geoestratégica rela-
tivamente importante, até agora pouco mais do que desbaratada; recursos 
humanos apreciáveis, apesar da emigração e da devastadora política de 
ensino que sofremos desde 1977; recursos energéticos variados até agora 
por explorar, mais por falta de vontade política do que por critérios sérios 
de rentabilidade; uma sociedade de desenvolvimento intermédio e ainda 
dotada de formas ricas de sociabilidade capazes de compensarem infor-
malmente os custos mais drásticos do desenvolvimento.

Enfim, estas e outras condições, se realisticamente avaliadas, poderiam 
alterar, a nosso ver, o balanço das nossas contas nacionais e, com elas, o 
balanço das nossas contas com o mundo. A partir daí seria possível lançar 
uma estratégia de desenvolvimento integral que, sem perder de vista as 
realidades das nossas fraquezas estruturais, não se contemplasse nelas 
como no retrato de uma morte anunciada. Por outras palavras, o Movi-
mento Pintasilgo procurou destruir o monopólio da direita sobre o tema 
do nacionalismo, procurou instaurar um nacionalismo antichauvinista, 
inconformado com as desigualdades interiores e exteriores de um país 
dinâmico, declarado tísico e manco por uma classe política a fazer auto-
biografia.

A forma política da modernidade é um Estado policêntrico numa 
sociedade auto-organizada. O Movimento Pintasilgo partiu do pressupos-
to de que uma estratégia de desenvolvimento coextensiva da ampliação 
do espaço democrático tem de basear-se numa forma de Estado adequada 
e de que essa não é a atual forma do Estado português. A atual estrutura 
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burocrática do Estado português foi cunhada e consolidada no Estado 
Novo. O 25 de Abril, porque começou por ser uma revolta por dentro e 
por cima no interior do Estado, ofuscou-se com as rupturas produzidas 
ao nível político estrito e deixou passar despercebida a continuidade dos 
aparelhos, dos processos, das práticas e das ideologias administrativas.

Essa continuidade foi, no período posterior, o tecido envolvente da 
reconstrução do Estado concentrado e centralista, agora sob a forma 
democrática. A crítica desta forma de Estado levada a cabo pelo Movi-
mento Pintasilgo não se confundiu, contudo, com o antiestatismo dito 
liberal tão em voga no nosso país. Distinguiu-se dele por duas vias prin-
cipais. Em primeiro lugar, avisado de que, nas condições socioeconômicas 
da nossa sociedade, o Estado terá de desempenhar um papel central para 
que o processo de acumulação do desenvolvimento vá de par com o pro-
cesso de acumulação da democracia, o Movimento Pintasilgo não se 
centrou em medições quantitativas de mais ou de menos Estado. Procurou 
antes definir os traços de um Estado diferente, desconcentrado e descen-
tralizado, aberto à participação organizada dos cidadãos, dinamizado a 
partir do poder local. Daí o acento tônico na política de regionalização, 
na dotação de instrumentos técnicos de gestão capazes de cumprir e fazer 
cumprir a Lei das Finanças Locais, no apoio à organização intermunicipal, 
numa nova forma de relacionamento dos órgãos do poder local e do po-
der central com os cidadãos, organizados em associações locais capazes 
de intervir eficazmente na definição das políticas setoriais.

Em segundo lugar, e ao contrário do que propõe o modelo liberal, o 
Movimento Pintasilgo não aceitou uma distinção simplista entre Estado 
e sociedade civil, que veja nesta última uma massa amorfa de indivíduos 
entregues afanosamente aos seus cuidados, forças e fraquezas pessoais. 
Ao contrário, o Movimento Pintasilgo concebeu a sociedade civil como 
uma sociedade auto-organizada, tecida de múltiplas associações e organi-
zações, constituídas ou a constituir, dedicadas a uma variedade de objeti-
vos sociais específicos, reconhecidas politicamente como parceiros sociais 
e cogestores do desenvolvimento. Ou seja, os novos poderes sociais e 
políticos de intervenção não foram tirados ao Estado para os concentrar 
na mão de grupos econômicos poderosos, como sucede em geral na 
concepção individualista da sociedade. Foram, antes, concebidos como 
portas de vaivém, dentro e fora do Estado e da sociedade civil, de modo 
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a dividir e a distribuir competências políticas, como se fossem correntes 
de ar bafejando a sociedade no seu todo.

A criação de uma cultura científica e técnica passa pela culturização 
da ciência e da técnica. Esta ideia é de todas quiçá a mais central, porque 
nela se inscreve a matriz cultural do Movimento Pintasilgo enquanto 
movimento político. Uma ideia complexa feita de muitas ideias. A nível 
mais abstrato, é a ideia de que o projeto de desenvolvimento social é em 
si um ato cultural porque deve comprometer, em seu andamento, o refor-
ço da identidade cultural portuguesa. A nível mais específico, é a ideia de 
que esse reforço passa por uma transformação profunda dessa cultura, de 
modo a afetá-la às exigências do desenvolvimento científico e tecnológico 
onde se vão concentrar os ganhos de produtividade da economia mundial 
nas próximas décadas. Mas, por outro lado, salienta-se que estas exigên-
cias não caem no saco roto de uma sociedade igual a outra. Pelo contrário, 
para serem verdadeiramente exigentes e eficazes na sua exigência, devem 
adequar-se às condições de uma sociedade semi-industrializada, rica em 
tecnologias tradicionais, dotada de recursos humanos capazes de animar 
uma política de criação científica credível e de a converter em tecnologias 
apropriadas, criadoras elas próprias de cultura a partir dos dados culturais 
preexistentes que reconhecem e não violentam.

Só assim se poderá superar construtivamente no nosso país a ideia 
inculta da existência de duas culturas: a cultura humanística e a cultura 
científico-técnica. Só as duas culturas em conjunto são uma cultura.

São estas, em meu entender, as ideias futurantes do Movimento Pin-
tasilgo, as ideias que o movimento fez circular e consumir muito para além 
dos seus consumidores eleitorais. Aí reside o seu contributo político. Um 
contributo político que, como disse, transcende em muito a conjuntura da 
sua produção. É certo que, à medida que se aproximaram as eleições, a 
candidatura oficial se transformou para muitos na quase exclusiva razão 
de ser do movimento. Mas vista do futuro, essa luta eleitoral não foi mais 
do que uma limitação conjuntural que não afeta nada a validade das ideias 
com que o movimento enriqueceu o nosso imaginário político.

Trata-se de um contributo simultaneamente rico e difuso, já que so-
ciologicamente pouco depende das formas organizativas que o quiserem 
apropriar. A meu ver, o espaço envolvente mais adequado a esse contribu-
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to é, como fui referindo, o debate ora aberto sobre a renovação da esquer-
da. E aqui, de novo, o contributo do Movimento Pintasilgo supera algumas 
das limitações deste. Considero que foi uma limitação o fato de o movi-
mento não ter afirmado inequivocamente a dicotomia esquerda/direita e, 
pelo contrário, se ter por vezes enredado no discurso da superação da 
dicotomia, um discurso originário desde sempre da direita e falseador das 
realidades sociopolíticas do nosso país, como ficou demonstrado na se-
gunda volta das eleições presidenciais. A ambiguidade que isso gerou 
impediu por vezes que a renovação pretendida visse claramente o que 
estava a renovar. Decididamente a esquerda, não a direita.

Jornal de Letras, 7 a 20 de julho de 1986




