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Pedro Santos Maia 

Sobre a Democracia: um diálogo com Vitorino Magalhães Godinho 

 

«não estamos em Democracia em nenhum país.»(*) 

«o conceito e as práticas da democracia estão em todo lado em crise. (…) A 
democracia requer uma inovação radical e uma ciência nova. (…) Precisamos de 

inventar formas diferentes de representação ou talvez novas formas de democracia 
que vão para além da representação.»(**) 

 

1. Num ensaio intitulado «Da dificuldade de pensar o nosso tempo», inserido no 

notável e recentemente publicado segundo volume dos seus Ensaios e 

Estudos(1), Vitorino Magalhães Godinho (1918-2011, VMG) trata de elencar e 

analisar alguns dos obstáculos que se apresentam ― em estado de progressivo 

agravamento — para uma compreensão e um pensamento sobre o nosso 

tempo. Segundo a nossa leitura, eles são designadamente três, aqui expostos 

sem preocupação de hierarquia. 

O primeiro obstáculo que concorre para a obnubilação do pensar e do agir 

passa pelo fomento do irracionalismo, da superstição, da sacralização, do anti-

laicismo. A perspectiva de VMG assenta em valores que não escamoteia, em 

princípios que não renega, mas também numa análise factual que lhe permite 

ler e carrear os acontecimentos em tendências, e afirmar com lucidez: 

«É o triunfo do irracional. (…) Estamos perante uma ofensiva muito ampla 

contra o laicismo, que não pode deixar de ser uma ofensiva contra a 

democracia, e revelar o apego a uma sociedade teocrática.» ― É «a derrota da 

democracia e do pensamento.»(2) E, poderíamos acrescentar, é a derrota da 

ciência, do espírito e da atitude científicas, pois, para VMG, 

«A mentalidade científica distingue-se radicalmente da mentalidade de 

sacralização» na medida em que «a atitude científica é antagónica com a 

hierarquia autoritária, supondo, pelo contrário, o espírito democrático — a 

igualdade de todos em que só prevalece o que é persuadido pela prova 

livremente por todos aceite.»(3) 

Estamos, portanto, perante um processo anti-democrático de regressão 

civilizacional. 

Um segundo obstáculo que dificulta o pensar o nosso tempo está relacionado 

com o fenómeno que o autor designa como a obsessão comunicacional, ou 

seja, a multiplicidade, o caos, de dados, opiniões — doxa. O problema aqui 

reside em que o culto do informar vai a par de um défice do pensar e do 

subsequente induzido conformismo no agir. O dispositivo prevalecente rege-se 
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por uma lei: quanto maior a enxurrada de dados e de informações, menor será 

a capacidade de os seleccionar, de os relacionar, enfim, menor será a 

possibilidade e a exigência de orientar o pensar e de nos orientarmos com o 

pensar ― um pensar a exigir esforço, trabalho, rigor, cientificidade. A análise 

proposta por VMG é clara e objectiva, preocupante mas inconformada: 

«Nessa atitude cómoda, o que pretendemos é “Informarmo-nos acerca disto 

ou daquilo”, quando o que importaria seria “Pensar acerca disto ou daquilo”. 

Em vez de um mundo de epistemè, enredamo-nos numa acumulação de dados 

(doxa). A obsessão comunicacional esvazia o pensar.» Criou-se assim «um 

espaço de não-pensar.»(4) 

O terceiro obstáculo está estreitamente relacionado com o anterior, ou melhor, 

aprofunda o que foi dito antes. É que a multiplicidade de dados não é sinónimo 

da diversidade da sua natureza e alcance, do seu tom e coloração. Por norma, 

aquela multiplicidade está submetida a um estreito intervalo de variação, rege-

se por uma ideologia dominante, transformada em catecismo neoliberal. Não 

deixam aqui também de se fazer sentir as implicações práticas do cerceamento 

das possibilidades de um agir alternativo, como se deixasse de fazer sentido 

«inventar o porvir», submetidos que estamos ao reino, sem alternativas, das 

supostas naturalidades e inevitabilidades. Como refere VMG, a nosso ver, com 

assinalável profundidade analítica: 

«A mudança vive-se na instabilidade dos eventos que se precipitam e 

redemoinham, sem capacidade de inventar o porvir, porque uma ideologia 

dominante não abre o leque de alternativas.»(5) 

Para os mais desprevenidos importa afirmar: é a democracia que aqui está em 

causa. 

 

Porventura, o que acabámos de expor constituirá forte indício para mostrar 

que VMG é autor a ler e a recuperar, a comentar e a ponderar. Entre outras 

qualidades, sublinhamos a relevância atribuída à ciência em geral e à História 

em particular, assim como a profundidade da análise das estruturas ligada à 

preocupação com os processos e a prospectiva. E, do nosso ponto de vista, esta 

sua maneira de pensar histórica e dialéctica tem no marxismo uma fonte 

fundamental de inspiração e de investigação. Parte significativa do seu 

percurso, do seu trabalho, do valor e alcance da sua mensagem compreendem-

se mais claramente a esta luz. 

Na quentura do ano de 75, numa época propícia para que muitos 

apressadamente atraiçoassem, nos termos de VMG, a «posição de Marx», ou 

seja, assassinassem o «pensamento marxista» e o congelassem numa 

«dogmática», num «breviário», num «catecismo», numa «doutrina oficial», é o 

nosso autor que lembra e sublinha: 
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«O caminhar do pensar marxiano é uma reflexão crítica que constantemente 

tudo põe em causa (…). Pela sua própria «démarche» interna, é movimento de 

pensar que se supera e vai fabricando nova ferramenta analítica e sintetizadora 

com o emergir de nova problemática e de novos contextos, numa invenção 

permanente e correlativa do futuro e do passado.» 

É caso para dizer: a essência do marxismo é democrática e científica, ou seja, o 

marxismo é democracia e é ciência ou não é marxismo, apontando para a 

criação de uma nova sociedade e de «uma nova cultura», as quais só se podem 

processar «no embate de correntes de ideias diferentes e até antagónicas, na 

livre discussão, numa incansável invenção de novos problemas, novos 

instrumentos, novas formas, novas hipóteses, novas noções operatórias.»(6) O 

fundo, a natureza, a verdade do marxismo aponta para uma abertura, assim 

também a democracia, e assim também a ciência. São pois, empreendimentos 

— certamente desdobrando-se em planos distintos — que ficam desfigurados e 

estéreis sem um fundo ético de inspiração, sem um esforço incansável de 

procura de conhecimento fundado, sem a projecção e o trabalho sobre um 

leque de alternativas.(7) Para alguns, associar a ciência a um modo de pensar e 

a um modo de ser traduzir-se-á automaticamente na sua sacralização e 

dogmatização. Para nós, pelo contrário. E, neste ponto sensível, também 

acompanhamos VMG, para o qual 

«À dogmática contrapõe-se em ciência a crítica e a prova» — motivo pelo qual 

«A ciência é, sem dúvida, um permanente desacato — porque para ela não há 

autoridade que acatar mas tão-só razões a alegar — e uma universal 

profanação — porque não recua perante seja o que for ao duvidar e ao exigir a 

prova, porque não há para ela reduto inexpugnável ao exame integral em 

liberdade completa.»(8)  

 

Será mesmo assim? VMG ajuda-nos mesmo a pensar o nosso tempo? É um 

precioso auxílio quer no diagnóstico quer na prospectiva? Vamos pois por 

partes, começando pelo diagnóstico.  

 

2. O que prevalece então nas actuais condições sociais da modernidade, neste 

«dilúvio da realidade que nos submerge»(9)? 

A chave para responder a esta questão reside aqui: o que temos nos dias que 

correm é uma encarniçada luta de classes entre o capital e o trabalho com uma 

tendência geral de vitórias e avanços do primeiro sobre o segundo, é uma 

vingança do capital sobre o trabalho e sobre a vida humana. Qualquer tentativa 

séria (quer dizer, não mistificadora) de explicação da realidade histórica 

contemporânea que não tenha em consideração esta chave não acerta 

suficientemente fundo. A facilitação e o embaratecimento dos despedimentos, 

a desregulamentação dos horários de trabalho, a precarização do vínculo 
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laboral, a perda de direitos e de poder de compra, são fenómenos que só 

ganham sentido à luz daquela guerra de classes e da insaciabilidade do capital. 

 

3. Na sua essência, o capitalismo não é reformável, pois é um sistema antagónico, 

ou seja, no seu quadro geral de funcionamento não consegue resolver as 

contradições profundas e sistémicas que o atravessam. Por isso, qualquer 

proposta de hibridização(10) do sistema poderá adiar, diferir ou mistificar o 

fundo explosivo latente que o capitalismo encerra, mas não consegue resolver 

e corresponder à exigência de qualificação da vida da maioria da população 

mundial e de sustentabilidade ecológica do nosso planeta. 

 

4. E o que temos no plano ideológico?  

Temos, nomeadamente, a completa rendição da social-democracia ao 

neoliberalismo, um sintoma mais dos riscos de barbárie provocados pela perda 

de contacto com a tradição. 

Porventura será para muitos motivo de surpresa, mas este mesmo diagnóstico 

lúcido da situação político-ideológica contemporânea pode ser detectada em 

VMG quando afirma: 

«Nenhum partido político dito socialista, na Europa, é socialista no seu ideal e 

no seu ideário; e os partidos social-democratas também nada têm de socialista 

nem de democrático; nos EUA tal designação nem sequer é admitida. Uns e 

outros não se distinguem entre si, e as políticas que propõem são panos 

quentes para atenuar algumas mazelas mais incómodas do sistema oligárquico 

e hiper-capitalista de escala mundial vigente. Faltou, falta assim uma 

alternativa válida ao predomínio desenfreado dos interesses privados de uma 

minoria. Não se visa o bem comum.»(11) 

Mas a honestidade intelectual não é a norma na análise política corrente. As 

tiradas a favor da frugalidade e realismo das políticas (frugalidade e realismo 

para a maioria, lucros fabulosos e escandalosos para uns poucos), do 

«empreendedorismo dos cidadãos»(12), da «criatividade do mercado», «do 

novo modelo de economia terciária», de «um novo capitalismo ― o capitalismo 

cognitivo»(13), mais não são do que atoardas do arsenal dominante de 

mistificação ideológica (do escamotear das contradições efectivas) e ilustrações 

de um fogo de artifício verbal, ruidoso e obnubilante, e da propensão para a 

contradição nos termos de que o «capitalismo ético» é só mais um 

exemplo.(14)  

(Temos também a incapacidade ― explicável por razões diversas, 

nomeadamente históricas ― da esquerda revolucionária romper com este ciclo 

e com esta vaga de fundo neoliberal dos últimos 30-40 anos. A este quadro 

geral dever-se-ia ainda acrescentar o recrudescimento da extrema direita um 

pouco por toda a Europa.(15)) 
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5. Incomensuravelmente mais verdadeira é a seguinte descrição do insuspeito 

Marcel Proust, notável na sua crueza e beleza estéticas:  

«E à noite não jantavam no hotel, onde, como os pontos de electricidade 

faziam brotar a luz em golfadas na grande sala de jantar, esta se transformava 

como que num imenso e maravilhoso aquário, diante de cuja parede de vidro a 

população operária de Balbec, os pescadores e também as famílias da pequena 

burguesia, invisíveis na sombra, se esmagavam contra as vidraças para 

observar, lentamente oscilante em remoinhos de oiro, a vida luxuosa daquelas 

pessoas, tão extraordinária para os pobres como a de peixes ou moluscos 

estranhos (uma grande questão social é a de saber se a parede de vidro irá 

proteger para sempre o festim dos bichos maravilhosos e se as pessoas 

obscuras que espreitam avidamente na noite não virão apanhá-los no seu 

aquário e comê-los).»(16)  

Muitas vezes a literatura fala mais fundo que a retórica política dominante. 

Passado cerca de um século sobre este magnífico trecho, sobre esta sugestiva 

analogia, a «questão social» continua por resolver e «uma grande questão 

social» atinente — é da revolução que falamos e de que fala Proust sem lhe dar 

o nome ― continua em aberto enquanto prevalecer a crua divisão e a 

inaceitável desigualdade entre o lado do (precário) aquário da «vida luxuosa» e 

do «festim dos bichos maravilhosos», e o outro lado, o lado da imensa maioria 

dos pobres e excluídos de condições de vida dignas. 

 

6. Neste quadro, em que pé fica a democracia? 

Num texto de problematização do mundo contemporâneo, VMG afirmava:  

«A democracia não resolve mais os conflitos por via institucional, recorre-se à 

violência para obter o que é devido.»(17)  

O tom é claramente crítico, pois, para o autor, a democracia falha a sua 

vocação ao não resolver os conflitos pela forma pacífico-institucional que lhe 

seria co-natural. O recurso à violência seria então a completa subversão da 

principiologia em que a democracia assenta. No entanto, esta crítica tem de ir 

mais longe. É que quem exerce a violência da forma mais violenta e 

despudorada é o capital. A violência actual e objectivamente anti-democrática 

tem a sua raiz mais profunda no desejo implacável do capital de aumentar ou 

não baixar a taxa de lucro. É a ganância do capital internacional que mina os 

alicerces, desfigura o teor e coarta o alcance da democracia, ao fazer depender 

a vida dos povos de apostas e decisões de muito poucos no mundo. 

Objectivamente, os centros de decisão estão fora das fronteiras nacionais e os 

povos estão afastados da formação da vontade geral ― é «a soberania em 

farrapos» (la souveraineté en lambeaux)(18), como lhe chama VMG. A 
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estratégia da dívidocracia é um exemplo corrente do ataque hipócrita e 

violento ao coração da democracia, uma cínica estratégia visando a perda de 

soberania dos povos, uma inconfessada estratégia de imposição da hierarquia 

do poder económico capitalista sobre o poder político, uma clara 

demonstração da natureza totalitária da ideologia neoliberal e da sua relação 

ávida com o poder e com o lucro. Claro que para os evangelistas do capital, 

para os acólitos dos memorandos-decapitações, para os sacerdotes dos 

chamados e venerados «mercados» e respectivas «agências» ― em suma, para 

toda a «retórica imperialista» dominante a partir de um «conjunto de 

estereótipos dogmaticamente afirmados»(19), é preciso encontrar dispositivos 

de fuga perante a aceitação e a assunção de responsabilidades por parte dos 

verdadeiros responsáveis. Torna-se assim moeda corrente a ideia de que todos 

somos responsáveis (pelo mal, pela dívida, pela crise...), de que todos temos 

uma vida faustosa e luxuosa, de que todos vivemos acima das nossas 

possibilidades e que, portanto, há que fazer sacrifícios e abdicar de direitos 

(trombeteados como privilégios, nunca considerados como avanços 

civilizacionais), e que essa é a única via possível para a salvação. 

No contexto desta violência natural do capital os valores do trabalho, da 

cidadania, da solidariedade, da justiça, transformam-se em entidades 

fantasmáticas, em figuras de estilo da retórica política dominante. Perante o 

diagnóstico feito, VMG toca no ponto quando defende que 

«O chamado neoliberalismo esmaga a liberdade mas acomoda-se ao 

desregramento.»(20)  

Esse desregramento, essa instabilidade, esse caos, derivam de uma «civilização 

mercantilizada até à medula» (civilisation mercantilisée jusqu’à la moelle)(21), 

em que todas as actividades ― do turismo ao desporto, da cultura ao mundo 

da comunicação, do cuidar do corpo à sexualidade ― se transformaram 

progressivamente em mercadoria. O que é uma liberdade que se reduz à 

condição de ser o produto mais apetecível no mercado? É uma liberdade 

esmagada, para usar a sentença de VMG. O ser humano é reduzido a um preço, 

é-lhe retirada qualquer dignidade ― não há ética (kantiana) que resista a este 

confronto com a realidade, nem constituição democrática sustentável.(22) 

Neste quadro, a democracia reduz-se a um dispositivo puramente formal. Mas 

é uma redução que se revela útil, na perspectiva de quem possui de facto o 

poder, o poder do dinheiro, o capital. Continua a ser útil enquanto constituir 

instrumento (pretensamente) legitimador do status quo dominante. Dizemos 

formal, porque todos os dias a democracia se confronta e se empobrece com o 

aumento da pobreza, com o aprofundamento da desigualdade ― algo que 

também está, tal como a mercantilização, tal como a violência, tal como a 

avidez do lucro, na natureza, no código genético do capital. Nas palavras de 

VMG: 
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«De uma ponta à outra do mundo, a desigualdade aprofunda-se, as 

desigualdades multiplicam-se: entre nações ou regiões, assim como no interior 

de umas e das outras.»(23) 

 

7. Lamentavelmente, a defesa mais ou menos acrítica da (des)ordem do capital 

tornou-se a regra geral. É caso para perguntar: que tem a ciência (e, em 

particular, as ciências humanas) a ver com este panorama? Que tem a dizer 

sobre este estado do mundo? Também neste ponto a abordagem de VMG é 

fecunda e proveitosa. Diz-nos o autor: 

«Precisamos portanto de promover o espírito científico, a forma de pensar 

característica da ciência e o seu peso, no seio da nossa civilização.»(24) 

Porquê essa necessidade? 

Para o autor, o período correspondente à afirmação do neoliberalismo (grosso 

modo, os últimos 35-40 anos) é também o da perda de centralidade do espírito 

científico na cultura, o do «recuo da mentalidade científica» (recul de la 

mentalité scientifique)(25). Os dois fenómenos são movimentos de um mesmo 

processo de regressão civilizacional. A ciência não vive à parte das condições de 

produção e de reprodução do viver, e, portanto, também não pode 

naturalmente escapar ao impulso redutor da mercantilização, ora assumindo a 

forma da instrumentalização política, ora a do utilitarismo técnico, a da 

chamada «racionalização» visando a melhor rentabilidade, a maior taxa de 

lucro. Neste mesmo movimento também não é de estranhar a redução da 

reflexão filosófica a um pragmatismo de vistas curtas, concebendo (e 

condicionando) a acção segundo o ponto de vista da eficácia, objectivamente 

limitando o leque de possíveis e de fins a ponderar assim como a panóplia de 

meios disponíveis. A tudo isto se deve juntar ainda a acentuação da «sociedade 

do espectáculo» (com o seu culto do instantâneo e da violência) e o tratamento 

ideológico dado ao tsunami informativo ― quer uma quer outro contrários à 

exigência da reflexão séria, do rigor do pensar, da apreensão dos processos 

estruturais, da perspectiva de longa duração. 

Ora, precisamente, a promoção do «espírito científico», assim como da 

«cultura humanista» (ou das «humanidades»)(26), torna-se em absoluto 

indispensável ― o que não quer dizer que seja condição suficiente ― para a 

superação da crise estrutural do nosso tempo e para o encontrar, o ponderar e 

o trilhar de caminhos alternativos. Para VMG, a forma de pensar científica e 

humanista implica algo que consideramos decisivo ― uma «reformulação da 

política abrindo o leque de escolhas» (reformulation de la politique en ouvrant 

l’éventail des choix)(27), ou seja, uma mudança política qualitativa, radical, sem 

a qual a continuação da imposição do caminho único neoliberal levará as 

sociedades humanas ao precipício e à aniquilação civilizacional.  
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Essa forma de pensar científica e humanista é a da crítica e a da 

problematização (desde logo, dos dados em que qualquer construção científica 

procura assentar). Como defende VMG: «A problematização esteve, e deve 

voltar ao coração de todas as nossas investigações», pois «o pensar deve 

arrancar a partir da problematização»(28). O défice de ciências humanas é 

sinónimo de défice do pensar e de ausência de espírito crítico. 

Esse modo de pensar é também o da procura e pesquisa do todo (e das 

totalidades e relações que o constituem, e das contradições que o atravessam), 

contrariando as estéreis compartimentações e fragmentações assim como o 

culto do instantâneo e da curta duração. Só através da crítica do dado, da 

apreensão da contradição e da compreensão da totalidade ― no fundo, a partir 

de um pensar dialéctico, que visa o rigor e a cientificidade, é possível 

estabelecer as bases para uma transformação positiva, humanista (que visa o 

homem todo e todos os homens),  da realidade. 

Numa visão apressada ou superficial poderá pensar-se que nada disto tem que 

ver com a democracia. Trata-se, no entanto, de um equívoco. É que, para VMG, 

toca-se aqui no «fundo da questão»: o pensar científico e humanista e a 

democracia são co-naturais, quer dizer, quando aquele modo de pensar 

problematiza as “certezas”, combate o irracionalismo e a mentalidade mágica e 

fantasmagórica, e procura «cartografar os possíveis» (cartographier les 

possibles), despertando «a consciência dos processos que estão em vias de se 

desenvolver e das suas saídas prováveis», revela face à democracia uma 

mesma atitude de responsabilidade ética, um mesmo terreno de afirmação da 

liberdade, um mesmo solo civilizacional, uma mesma procura de justiça e de 

superação dos problemas da miséria, da opressão e da exploração. Por isso, 

VMG assevera: «as ciências humanas e sociais e as humanidades não podem 

ser praticadas se a nossa sociedade não for de modo nenhum uma 

democracia.»(29)  

Mas, afinal, o que entende o nosso autor por democracia? 

 

8. Para VMG, por democracia entende-se designadamente 

«um regime político», assente nas noções — importantes conquistas 

civilizacionais ― de «soberania popular», «vontade geral», «cidadania», 

«pessoa humana autónoma e plenamente responsável»; 

mas é também «um modo de ser social em que cada um é considerado como 

um fim em si próprio e não como instrumento ao serviço dos outros», tendo 

«como directrizes a liberdade e a igualdade, a personalidade e a 

solidariedade.»(30) 

Mas isto não é tudo. Se ficássemos por aqui, teríamos uma noção restrita e 

empobrecida da democracia. Uma coisa é, com efeito, um regime político; 

outra o modo de ser social necessariamente ligado àquele regime. Mas outra 
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coisa ainda reside no facto — relacionado com os anteriores, mas não menos 

importante ― de a democracia ser, para VMG, uma forma económica e 

civilizacional inacabada, «sempre em aberto, sempre em marcha, pela acção 

dos cidadãos e da população em geral», e essencialmente marcada pela 

«distinção entre as directrizes público-privada» e pelo princípio da «supremacia 

do bem público sobre o bem privado», transposto designadamente na clara 

noção de que «para assegurar a todos os homens a liberdade temos de crear 

condições materiais que lhes dêem os meios de uma vida decente, mais, de 

uma vida de plena realização da sua personalidade.» Nesta medida, «a 

democracia não se exporta, muito menos pelas armas; tem de ser uma 

aspiração dos homens e resultar da sua capacidade de iniciativa e 

organização.» Tal como a liberdade, a democracia «não se impõe, é uma 

conquista individual e colectiva.»(31) Quer dizer, a democracia é constitutiva e 

ontologicamente abertura, construção e invenção de futuro pelas comunidades 

humanas em movimento e pela intervenção insubstituível de cada sujeito 

singular — a incontornável dimensão de «como cada um de nós interpreta o 

ofício de viver»(32) ― nos diversos tabuleiros em que a vida em sociedade se 

estrutura e desdobra. Essa, 

«A democracia, nunca realizada, tem de ser no entanto o nosso objectivo.» 

Aqui não há «um modelo prévio», «um molde único dado de uma vez para 

sempre»; há antes a «permanente invenção e feitura dos homens por si 

próprios». Não se trata de endeusar o homem ou de lhe atribuir «um valor 

absoluto»; trata-se antes de o pensar como «uma creação de que ele próprio 

assume a responsabilidade e para cujo fabrico vai fabricando novos moldes.» 

Nessa medida, o homem ― visto a partir deste ponto de vista simultaneamente 

cultural, democrático e socialista ― «não é unicamente legado, não é 

unicamente o momento presente, é projecto, é programa para o porvir.»(33) 

Neste sentido, a visão de VMG sobre a contemporaneidade não pode deixar de 

ser radicalmente crítica, pois um dos traços marcantes do nosso tempo é a 

anti-democracia:  

«a privatização totalitária que caracteriza o nosso tempo elimina o bem 

colectivo e escava (…) o fosso entre riqueza e pobreza.»(34) Nessa medida,  

«A democracia também está em crise, o seu conteúdo foi esvaziado por uma 

economia anti-democrática e pela distorção do seu funcionamento.»(35)  

Por isso, estamos perante «uma sociedade cambaleante que não visa a justiça 

porque remedeia com a caridade»(36). 

Temos assim, um novo paradigma a realizar — uma tarefa exigente e infinita ― 

que não se confunde com qualquer modelo único, fechado e acabado. Nos 

termos de VMG: «Pensar o que ainda não é e não sabemos de certeza se será: 

aventura difícil e perigosa.»(37) 
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9. Se me perguntarem o que é esse novo paradigma, responderei que não o sei 

bem; o que ele venha a ser, ainda o saberei menos, nomeadamente pela boa 

razão da abertura constitutiva da democracia. Mas, também neste ponto, 

encontramos em VMG esclarecimentos preciosos a ponderar e sobre os quais é 

difícil não concordar. 

Sabemos que o caminho não é o da «total colectivização dos meios de 

produção e circulação (esse logro dos regimes stalinistas, afinal em proveito de 

oligarquias burocráticas), falsamente apresentada como “socialismo”». 

Sabemos também que a saída não se encontra na «total privatização desses 

meios e actividades (ficando o Estado sem instrumentos eficazes de 

regulação)». 

Sabemos ainda que a solução não existe numa ilusória «Terceira Via», «que não 

passa [ou passou] de uma navegação à vista e no fundo é a aceitação da “nova 

economia” mercantilizada e plutocrática que resultou da mutação 

tecnológica.»(38) 

Em que consiste então esse novo paradigma? 

 

Os elementos que VMG selecciona, relaciona e propõe para responder a esta 

questão de prospectiva podem resumir-se nas expressões democracia 

socialista, economia democrática socialista, autêntica democracia. De facto, 

para VMG, o socialismo é significativamente entendido como o «caminho da 

construção da democracia», caminho sustentado numa «ética» ― «a da 

libertação do homem, de todos os homens», articulado a uma «teoria» ― a 

«do conhecimento preciso das estruturas e (…) linhas de evolução provável», 

trabalhado numa práxis ou «esforço cooperativo», caminho no qual ― com 

«imaginação» e «lucidez» ― à «socialização da economia» deve-se ligar a 

«democratização cívico-política»(39).  

Se tentarmos uma aproximação ao conteúdo destas expressões, veremos que 

por «economia democrática socialista» VMG entende 

«um leque de possibilidades futuras, com uma política de planeamento a 

médio e longo prazo e sector privado que reconstitua o mercado (o tal 

mercado que há muito não existe, pois impera a lei dos oligopólios e a 

glutonice dos lucros desenfreados).»(40) 

 

Para esta mudança de paradigma requer-se necessariamente uma outra forma 

de lidar e pensar o tempo. Sem desprezar a resposta ao imediato, é 

indispensável atender à longa duração, pois, nas palavras de VMG, 

«Não é só um mundo que está a ruir, é toda uma maneira de encarar as cousas 

e de agir esfrangalhada. Os homens encerraram-se na curta duração», 

«perderam a sua inserção no tempo longo, puseram de lado a História»(41). 
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Na sociedade contemporânea da inovação, da mobilidade, da aceleração, da 

velocidade instantânea, nada aparenta permanecer. Mas a verdade é que 

também se suspeita que nada de essencial muda, podendo-se dizer que nada 

permanece para que nada de essencial se altere. Parece que, nos termos do 

filósofo Daniel Innerarity, «por trás da dinâmica de permanente aceleração 

haja uma paradoxal estagnação da história na qual nada de realmente novo 

aparece.» Não se deixar levar na onda da «falsa mobilidade» e da «agitação 

superficial»(42) parece constituir um conselho avisado — mas o que propor 

como alternativa? A desaceleração? Sendo certo que, em alguns momentos, é 

preciso ser mais lento para ganhar tempo, para suspender o transcorrer 

apressado do tempo, como medida de fundo a desaceleração não é suficiente, 

nem sequer convincente. 

A questão complexa aqui subjacente pode ser assim formulada: como é que a 

cultura capitalista dominante concebe e molda o tempo? E esta questão suscita 

outra: como é que o tempo deve ser pensado e moldado? 

Segundo Daniel Innerarity, na sociedade contemporânea «as experiências do 

passado servem cada vez menos». O passado já era, e o futuro torna-se «cada 

vez menos transparente.»(43) Um presente que olvida o passado e que projecta 

incerteza e insegurança no futuro é um presente sem espessura e densidade, 

sem orientação e horizontes; é um presente que induz um vazio, ausência de 

profundidade, e segrega o conformismo. É precisamente esta conformação ou 

acomodação a um modo de vida sem alternativas, «sem consciência das 

opções a tomar e do imperativo de escolher entre o leque de possibilidades do 

futuro», que VMG considera «o problema mais dramático do nosso 

tempo»(44).  

Um sociólogo como Richard Sennett vê como um traço fundamental do que 

designa como «a cultura do novo capitalismo» a promoção de um ideal de 

sujeito «orientado para o curto prazo» e «disposto a abandonar a experiência 

do passado», pois o «saber institucional acumulado parece constituir um 

obstáculo para a mudança rápida.» Portanto, a natureza e os avatares do 

capitalismo promovem um homem sem passado, sem espessura histórica, sem 

«ancoragem mental e emocional», sem «ancoragem cultural», centrado no 

imediato, no urgente, no instantâneo ― mudanças que nada têm que ver, 

antes pelo contrário, com um processo de emancipação dos humanos. Para 

este autor, propagam-se neste quadro «formas culturais que celebram a 

mudança pessoal, mas não o progresso colectivo.» Entre elas, a invasão do 

marketing na esfera política, com a correspondente emergência da figura do 

«cidadão-como-consumidor», substituto do «cidadão-como-artesão», como 

fautor do político. Assim, «a comodidade do utilizador arruína a democracia», 

pois, ao invés, «esta requer que os cidadãos estejam dispostos a fazer um 

esforço para descobrirem como funciona o mundo que os rodeia.»(45) 
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Poder-se-ia perguntar: que regime político se institui se há uma forte tendência 

para dispensar e desprezar a experiência acumulada? Que vivência democrática 

se promove neste quadro? Lembra a filósofa Victoria Camps: «A democracia é 

um procedimento lento e vacilante. Necessita de tempo.»(46) Parece pois, que 

a democracia se encontra em rota de colisão com o paradigma dominante de 

concepção e gestão do tempo. 

Em suma, a cultura dominante apaga e abandona o passado, abrevia e torna o 

presente instantâneo, faz do futuro ora um campo incerto ora uma paisagem 

opaca, de qualquer forma insusceptível da intervenção configuradora dos 

humanos. 

Não estaremos a inventar a pólvora, mas importa sublinhar que um novo 

paradigma para pensar e trabalhar o tempo exige a consciência e a integração 

do passado, uma percepção e observação mais profundas do presente, 

permitindo uma antecipação e a configuração de um leque de possibilidades 

apontadas ao futuro. Nesta dialéctica do tempo unem-se, de um lado, ciência, 

conhecimento, prospectiva(47), e, do outro, liberdade, dignificação da condição 

de humanos, democracia. 

Esta atenção e ligação ao tempo longo, à espessura do tempo, é fundamental, 

pois há muitos processos que nos modelam (em ritmo acelerado) e controlam, 

e dos quais não temos consciência, ou temos deles uma fraca e tardia noção. 

Neste sentido, para VMG, é indispensável não prescindir dos clássicos — entre 

os quais inclui a figura cimeira de Marx, sobre o qual diz, por exemplo, não sem 

ironia: 

«Marx deixou de ser maldito e suspeita-se que as suas análises são 

fundamentais para compreender o capitalismo»(48).  

E é indispensável também não prescindir de algumas ideias-chave que com os 

mesmos clássicos aprendemos, designadamente a de que os factos políticos 

não se explicam só por factos políticos, de que as representações não se 

compreendem só por representações. Assentes num conhecimento profundo 

das lições dos mestres, trata-se de «rasgarmos novas perspectivas»(49) e um 

novo modo de pensar. 

 

10. «Um imenso vazio de ideais» (un immense vide d’idéaux), tendo como pano de 

fundo o colapso do Leste, imediatamente ocupado pela ideologia do fim das 

ideologias, resultou também na «imposição brutal da chamada verdade do 

mercado» (imposition brutale de la soi-disant vérité du marché) da ideologia 

neoliberal. Esse esvaziamento e subsequente re-ocupação só podiam traduzir-

se num empobrecimento da democracia e num ataque frontal (o que não 

significa imediatamente visível) aos seus fundamentos, processos e fins. 
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Neste sentido, são avisadas as palavras de VMG: «a obsessão de um paradigma 

único só pode levar a falsas transformações de fundo, a relações de dominação 

e subordinação inadequadas à satisfação das populações.»(50) 

Quando assim é podemos até estar na presença de uma «democracia formal», 

mas seguramente não de uma «democracia real», ou seja, de uma «democracia 

integral» (económica, social, cultural, e política)(51). E, mesmo de um ponto de 

vista mais estritamente político, muito há a assinalar, a criticar e a combater, 

pois, com a perda do pluralismo, é do totalitarismo da ideologia neoliberal e da 

imposição do seu modelo único que estamos a falar: 

«Rapidamente se enterraram as ideologias no plural e se suprimiu a escolha 

dos objectivos, [e] os valores e os fins contrários à imposição oficial foram 

classificados como utopias anacrónicas.»(52) 

O que se defende é pois, uma «democracia plena», e para o ser, recorda VMG, 

um dos requisitos — esquecido por alguns, ocultado por outros e combatido 

pelos arautos da regressão civilizacional —, consiste na laicização do poder: 

«Não há Estado democrático se não for laico, a laicização do poder é um 

requisito inescapável para garantir a liberdade dos cidadãos.»(53) 

Ora, se 

«Os cidadãos não participam nas tomadas de decisão dos poderes, e também 

não dispõem de meios eficazes de os controlar», 

então «os cidadãos não têm mais escolha, [e] afasta-se a possibilidade de vias 

alternativas e de futuros diferentes.»(54) 

Logo, afasta-se a possibilidade de futuro, e do futuro da democracia. 

Em contra-corrente com este status quo, para VMG, a política deve ser um acto 

de cultura — só a partir desse solo e horizonte ontológicos pode a política 

ganhar, nas mais diversas instâncias em que se exerça (individual, grupal, 

nacional, supra-nacional), a sua significação mais elevada: 

«A política, para nós, é (deve ser) do âmbito da cultura, enquanto livre escolha 

dos valores e dos paradigmas da construção do homem»(55). 

Em contra-corrente com o modelo neoliberal e com a sua cartilha da 

«economia dos oligopólios e do predomínio do capital financeiro», VMG 

defende que a saída para a crise actual passa pela «democracia socialista, em 

que concorrência e planeamento, iniciativa privada e iniciativa pública se 

conjugam», conjugação essa que não impede a afirmação intempestiva de que 

«o bem público» se deve impor «aos interesses privados» e que o Estado deve 

assumir «a direcção do complexo económico-social»(56). Efectivamente, é de 

socialismo que aqui se trata, entendendo este como «a reestruturação da 

sociedade assente no aumento da riqueza, que a todos assegura uma vida de 

dignidade»(57). 
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Em suma, o modelo neoliberal não é uma inevitabilidade feiticista e inscrita na 

natureza das coisas, não é justo nem económica e ecologicamente sustentável, 

e é anti-democrático; além disso, existem alternativas ao mesmo. 

 

11. Segundo Marx, há 150 anos, o desenvolvimento do capitalismo, «o movimento 

da sociedade burguesa» atravessava uma fase claramente expansiva e 

ascendente, experimentava pela segunda vez o seu século XVI (a famosa 

globalização...), desempenhando a importante tarefa da «criação do mercado 

mundial, pelo menos em esboço, e da produção assente nesse mercado.» 

Segundo outros, o capitalismo entrou actualmente numa fase descendente, 

«cada vez mais destrutiva» e geradora de crises, uma fase «de crise estrutural». 

Se, como é compreensível, Marx considerava no seu tempo a revolução — que 

devia assumir claramente «um carácter socialista» ― uma «questão difícil»(58), 

hoje não o será menos, nomeadamente no plano prático, ainda que a sua 

necessidade histórica e global ganhe cada dia mais força e acuidade. Para essa 

mudança estrutural qualitativa, criadora de um ordenamento social 

radicalmente diferente,  é indispensável «uma real compreensão do verdadeiro 

carácter (...) das determinações estruturais da (...) ordem de reprodução social 

do capital». Por outro lado, como diz ainda I. Mészáros, a resposta aos 

problemas estruturais que o capitalismo não resolve, antes agrava, exige 

«soluções estruturais (...), remédios estruturais historicamente sustentados, 

num espírito genuinamente socialista».(59) 

Segundo VMG, no mundo actual assiste-se a um «enfraquecimento das 

instituições democráticas», vive-se uma «crise generalizada dos regimes 

democráticos» — «a desistência da democracia»(60), mas isso, como vimos, 

não faz do nosso autor alguém conformado com a situação e que não a procure 

compreender e encontrar saídas e alternativas. Este esforço e exigência nada 

têm de retóricos, antes estão ancorados numa antropologia e numa ontologia. 

Para VMG, há uma dialéctica própria da condição humana, a qual se distingue 

por uma determinada relação com o tempo: 

«O homem não vive só o tempo de agora, mas desloca-se pelo passado e 

anseia pelo porvir»; ou, noutros termos, «o homem situa-se entre o que foi 

mas já não é, e todavia permanece, e o que ainda não é mas desejamos que 

seja, os amanhãs virtuais que nos cabe inventar e se abrem à nossa 

escolha.»(61) 

Não se trata pois, nem de recuperar passados revolutos ou aplicar receituários 

antigos, nem de instaurar ilusórios amanhãs cantantes, mas sim de um 

trabalho presente, fundado na consciência do passado, por um futuro 

emancipado. Face à dura realidade de nada vale uma postura paternalista, 

moralista, mecanicista, ingénua ou nostálgica. De maior utilidade será a 

consciência da contingência inerente a todo o empreendimento humano. 
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Nesta aguda percepção do tempo VMG chama a atenção para um certo 

impasse em que vivemos, pois enquanto  

«A civilização burguesa parece ter-se apagado, uma civilização socialista não 

chegou sequer a começar a edificar-se»(62). 

Tal visão fica a dever-se também ao balanço crítico das experiências dos 

regimes políticos do Leste europeu. Sobre isso as palavras de VMG apresentam 

um contraste flagrante com a ideologia dominante: «com a queda do muro de 

Berlim revelou-se claramente que nunca existiram regimes comunistas nem 

sequer socialistas, e também não existiu o colectivismo pluralista, mas sim 

colectivismo ao serviço de uma burocracia, com uma sociedade submetida a 

um regime totalitário.»(63) 

Independentemente dos aspectos positivos e nada desprezíveis que essas 

experiências congregaram, a verdade é que se verificou aí uma essencial e 

contraproducente deturpação do genuíno ideário socialista e comunista da 

justiça, da liberdade e da igualdade. Mas a verdade também é que a apreciação 

proposta por VMG deixa em aberto a esperança racional e trabalhada ― 

designadamente pela ciência em geral (64) e pelas humanidades em particular 

(65) — de que o socialismo e o comunismo sejam o futuro do mundo, de que a 

alternativa passa por aqui. O futuro é por certo opaco e imprevisível, 

desconhecido e indisponível, frágil e incerto, mas é também em parte 

humanamente antecipável e responsavelmente configurável: 

«Busquemos o impossível, sim ― o que os interesses instalados rotulam, 

comodamente, por defesa, de impossível ―, mas saibamos cartografar os 

caminhos que lá conduzem pela orografia das possibilidades.»(66) 

Muito do que é e do que pode ser a política resulta de uma ontologia, passa 

pela ideia que se tem da realidade. Ora, como refere Daniel Innerarity, «a 

realidade não é o fáctico nem se reduz ao actualmente possível. Também 

pertencem à realidade as suas possibilidades e impossibilidades provisórias, a 

sua indeterminação e abertura.»(67)  

Assim, só faremos jus à natureza da política se a não reduzirmos à mera 

administração do estabelecido, à gestão, apodada de «realista», sem rasgo 

nem visão do longo prazo.  

Também só faremos jus à natureza da política se a não convertermos num 

receituário de belas intenções que dispensam a descrição e o conhecimento 

profundo da realidade; nessa medida, «a política tem de crescer a partir do 

solo.»(68)  

Só faremos jus à natureza da política se entendermos que ela é «consciência 

dos limites e vontade de os superar», ou seja, uma indispensável configuração 

do existente, um trabalho de inovação e transformação das realidades, a «arte 

de transformar as limitações em oportunidades», «a fatalidade em 

responsabilidade.»(69)   
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Lembra-nos a voz sábia e antiquíssima do Mensageiro na Antígona de Sófocles 

que «ninguém pode ser profeta sobre a humana condição.»(70) 

Não se trata pois, de fazer profecia ou anunciar qualquer profissão de fé. Trata-

se antes de assumirmos o risco de avançar o seguinte cenário prospectivo: se o 

mundo não implodir antes, o capitalismo não tem futuro, ou melhor, não é (o) 

futuro.(71) O sistema capitalista poderá continuar a enganar muita gente por 

mais tempo usando os seus mil e um recursos e artifícios, mas, no limite, a 

própria realidade, trabalhada por dentro e não deterministicamente imposta, 

encarregar-se-á de mostrar — e fá-lo de modo cada vez mais acelerado ― a 

inviabilidade ou insustentabilidade desse sistema, a ausência de horizontes e 

fechamento de futuros que impõe à maioria da população mundial e à própria 

condição humana. Porventura, aplicar-se-ão então ao capitalismo as palavras 

que, em contexto completamente diverso, Marcel Proust pronunciou: «A 

realidade é o nosso inimigo mais hábil. Desfere os seus ataques contra o ponto 

do nosso coração onde não os esperávamos e onde não tínhamos qualquer 

defesa preparada.»(72)  

Como diz VMG, o capitalismo é na sua raiz, «é desde a origem um sistema de 

monopólios e desigualizador.» Uma crítica radical exige então a seguinte 

asserção: não se trata de resolver a crise do capitalismo, mas ir mais fundo e 

mais longe, ou seja, superar o capitalismo em crise ― algo que só parece ser 

possível com «a revolução estrutural»(73) do sistema vigente; algo que aponte 

como finalidade a «democracia efectiva», ou seja, aquela em «que se forjará a 

sociedade plenamente humana»(74). É que 

«não existirá a democracia, não viveremos democraticamente, se não 

pudermos escolher entre as lógicas económicas, aquela que à democracia 

conduz, em que a democracia se alicerça.»(75) 

 

Diz VMG sobre a ciência: «é do âmago caminhar em frente, galgar as barreiras 

que se erguem no caminho, ir mais além das fronteiras alcançadas.» Por isso, 

«não vive a ciência sem desconforto, sem inquietação insatisfeita, não há 

ciência onde predomina o «evidentemente», o «é claro que», o «não pode ser 

de outro modo», o «não há outro caminho». É a ciência filha da dúvida e mãe 

de possibilidades múltiplas, de rotas que se abrem.»(76) 

Gostaríamos de dizer o mesmo sobre a vida — saibamos fazer dessas palavras a 

nossa própria condição de humanos, não conformada com o que está, 

procurando incessantemente o novo onde ele nos falta. Talvez seja também a 

isto que o Manifesto de 1848 alude quando nos interpela com a expressão «a 

conquista da democracia pela luta [die Erkämpfung der Demokratie].»(77) 

 

Almada, Julho de 2011; revisto e ampliado em Janeiro-Fevereiro de 2012 
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(*) Entrevista de Vitorino Magalhães GODINHO ao JL – Jornal de Letras, Artes e Ideias, 
nº 984, 18 Junho – 1 Julho 2008, p. 14 (também disponível em 
http://aeiou.visao.pt/morreu-vitorino-magalhaes-godinho=f600150). 

(**) «the concept and practices of democracy are everywhere in crisis. (…) Democracy 
requires a radical innovation and a new science. (…) We need to invent different forms 
of representation or perhaps new forms of democracy that go beyond 
representation.» Michael HARDT e Antonio NEGRI, Multitude. War and Democracy in 
the Age of Empire, London, Hamish Hamilton, 2005, pp. 231, 247 e 255. 
 

Notas: 

(1) Cf. V. M. GODINHO, Ensaios e Estudos. Compreender o mundo de hoje, II, Lisboa, Sá da 
Costa, 2010, pp. 25-76; doravante: EE. (O primeiro volume foi publicado em 2009 pela 
mesma editora e com o mesmo título, tendo como sub-título Uma maneira de pensar). 
Apresentam-se nestes volumes novos ensaios e revisões de antigos (o que começamos 
por citar é de 2001), podendo-se portanto constatar por parte do autor um 
permanente esforço de actualização e de intervenção no «mundo de hoje». Para uma 
abordagem e um enquadramento do pensamento do autor, nomeadamente no campo 
da lógica ― com especial incidência na dissertação de licenciatura de 1940, Razão e 
História (Introdução a um Problema) ―, consultem-se os estudos de José Manuel 
CURADO, «Lógica em Portugal no século XX», e de Augusto J. S. FITAS, José Marcial 
RODRIGUES e Maria de Fátima NUNES, «A filosofia da ciência no Portugal do século 
XX», respectivamente nas pp. 339-345 e 467-470, do vol. V, tomo 2, da História do 
Pensamento Filosófico Português, Lisboa, Caminho, 2000, dirigida por Pedro Calafate. 
Veja-se também o volume Estudos e Ensaios: em homenagem a Vitorino Magalhães 
Godinho, Lisboa, Sá da Costa, 1988. 

(2) V. M. GODINHO, EE, II, pp. 64, 70 e 68, respectivamente. Um dos alvos da crítica de 
VMG é o actual detentor da cadeira papal, Joseph Ratzinger; cf. EE, II, pp. 70, 122-4, 
130. 

(3) V. M. GODINHO, EE, II, p. 193. 
(4) V. M. GODINHO, EE, II, pp. 36 e 31, respectivamente. Numa outra formulação feliz do 

autor, que nos abre um vasto campo de reflexão e pesquisa sobre o impacto da 
mediatização do mundo pela informação instantânea: «A informação instantânea 
implica a constante aceleração do tempo, leva a que a poalha dos acontecimentos 
esconda o respirar profundo das estruturas.» Importará reter aqui também as 
chamadas de atenção do autor: «O primeiro requisito para pensar é saber para que 
servem as palavras, o seu significado, e não cair na indefinição.» (EE, II, pp. 71 e 18, 
respectivamente). E ainda: «o pensar efectivo não é saltar de «ismo» em «ismo».» (EE, 
II, p. 474). 

(5) V. M. GODINHO, EE, II, p. 71. 
(6) V. M. GODINHO, «Ensino, cultura e transformação política», Entrevista conduzida por 

Maria Antónia Palla, «A Luta», 1 e 2 de Outubro de 1975, in V. M. GODINHO, Pensar a 
democracia para Portugal incomodamente, Lisboa, Ed. Gráfica Portuguesa, 1976, pp. 
198 e 199. Cf. V. M. GODINHO, EE, II, pp. 484-5. 

(7) Sobre a democracia como abertura da política, ou como o que excede a política, foge à 
determinação homogénea, à forma dominante, ao modelo equivalente, sendo 
condição da destinação infinita e livre do humano, cf. Jean-Luc NANCY, Vérité de la 
démocratie, Paris, Galilée, 2008. É neste horizonte de abertura — em que o comum 

http://aeiou.visao.pt/morreu-vitorino-magalhaes-godinho=f600150
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deve tornar possível a afirmação de cada um, de cada incomensurável singularidade 
(cf. pp. 46-7, 53 e ss.) ―, de infinito, de incalculável, que o filósofo defende que «a 
“democracia” é espírito [est esprit] antes de ser forma, instituição, regime político e 
social.» (p. 30) Para VMG, a ligação democracia-ciência tem fundamentação histórica 
que importa relevar: «Os Gregos inventaram a ciência porque inventaram a 
democracia — a contra-prova está em que todos os movimentos anti-democráticos 
sentem sagrado horror pela ciência, que lhes cheira a profanação — e é.» Ligação a 
que se poderia acrescentar a filosofia, definida como «pensar inquieto — inquietação 
de pensar.» V. M. GODINHO, EE, II, pp. 261 e 270. 

(8) V. M. GODINHO, EE, II, pp. 194 e 195. Enquanto exercício de razão e de prova, e não de 
coacção, a ciência «é efectivamente veículo de tornar comum» (EE, II, p. 219). Nessa 
medida, a luta contra a “evidência”, contra o que aparenta ser evidente, contra o que 
nos querem impor como evidente, é em ciência permanente: «Quebra da 
unanimidade da crença, insurge-se a ciência contra toda a “evidência”, contra todas as 
“evidências” que por mor dessa unanimidade tendem a instalar-se como cómodas 
rotinas intelectuais.» (EE, II, p. 196) Caberá recuperar neste contexto a chamada de 
atenção de Marx, presente no capítulo 48 do Livro terceiro de O Capital (publicado por 
Engels, pela primeira vez, em 1894): «toda a ciência seria supérflua, se a forma de 
aparecimento [ou forma fenoménica, Erscheinungsform] e a essência [Wesen] 
coincidissem imediatamente», (in MEGA2, ed. Internationale Marx-Engels-Stiftung 
Amsterdam, Berlin, Akademie-Verlag, 2004, vol. II/15, p. 792). Neste horizonte, para 
VMG, a ciência é «uma pesquisa sistemática» (e não «uma casuística»), visando «a 
integralidade do real» (e não só aspectos parcelares do mesmo); V. M. GODINHO, EE, 
II, pp. 202-3. 

(9) M. PROUST, À la recherche du temps perdu, Vol. 4: Sodoma e Gomorra, trad. Pedro 
Tamen, Lisboa, Círculo de Leitores, 2003, p. 518. 

(10)  Cf. I. MÉSZÁROS, «A dialéctica da estrutura e da história: uma introdução», in 
www.odiario.info (com entrada em 30.06.2011); trad. Miguel Queiroz. 

(11)  V. M. GODINHO, Os problemas de Portugal, os problemas da Europa, Lisboa, Colibri, 
2010, 2ª ed., p. 159; doravante: PPPE. 

(12)  «Programa do XIX Governo Constitucional», pp. 10 e 12. 
(13)  Carlos Vieira de FARIA, «Setúbal: uma Cidade para o século XXI? Que fazer e como?», 

in www.setubalnarede.pt (com entrada em 16.05.2011). 
(14)  Nesta linha, Boaventura de Sousa SANTOS defendia recentemente «formas de 

capitalismo solidário»; in Visão, nº 983, 5.1.2012, p. 34. 
(15)  Sobre este ponto, veja-se a recente reflexão do filósofo holandês Rob RIEMEN, De 

eeuwige terugkeer van het fascisme, (2010), trad. do inglês de Maria Carvalho: O 
Eterno Retorno do Fascismo, Lisboa, Bizâncio, 2012. 

(16)  M. PROUST, À la recherche du temps perdu, Vol. 2: À Sombra das Raparigas em Flor, 
trad. Pedro Tamen, Lisboa, Relógio D’Água Ed., 2003, pp. 264-5. 

(17)  «La démocratie ne résout plus les conflits par voie institutionelle, on recourt à la 
violence pour obtenir son dû.» V. M. GODINHO, Les sciences humaines et la mutation 
du monde: réflexions inactuelles, Lisboa, Colibri, 1998, p. 10; doravante: SHMM. Não 
há dúvida que a prevalência do institucionalismo (e uma certa aversão à rua) é um 
dado do pensamento político do autor e da sua concepção de democracia: «A 
sociedade democrática exige uma constelação de instituições adequadas ao seu 
ideário e eficazes; e é por via institucional que devem resolver-se os conflitos, 
estabelecer os consensos.» V. M. GODINHO, EE, II, p. 115. Neste contexto (algo 
limitativo), não deixa de referir acertadamente: «A democracia não se instaura num 
acto creador, resulta de um processo de democratização» (EE, II, p. 369). 

(18)  V. M. GODINHO, SHMM, p. 10. 

http://www.odiario.info/
http://www.setubalnarede.pt/
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(19)  Esta «rhétorique impérialiste» é descrita como «un discours idéologique, ensemble de 
stéréotypes dogmatiquement affirmés»; V. M. GODINHO, SHMM, pp. 19 e 20. 

(20)  «Le soi-disant néo-liberalisme écrase la liberté mais s’accommode de la licence.» V. 
M. GODINHO, SHMM, p. 10. 

(21)  V. M. GODINHO, SHMM, p. 11. 
(22)  Convém aqui lembrar o laço que liga Kant a Rousseau: «A visão democrática postula a 

inclusão de todos os cidadãos na base da “igualdade de direito”. Tal compreensão da 
democracia, cujas bases foram lançadas por J.-J. Rousseau, é dinâmica, pois está 
apoiada no direito e na ideia de que a sociedade democrática actua sobre si mesma 
através de meios políticos. Nela, os destinatários das leis são, ao mesmo tempo, os 
seus autores. Rousseau e Kant transformaram essa intuição do ethos democrático no 
conceito de autonomia.» Manuel João MATOS, Rousseau e a Lógica da Democracia, 
Lisboa, Colibri, 2008, p. 25. E também recuperar a sentença que este autor adiante  
formula e segundo a qual o que podemos designar como a realização da democracia 
constituir «o busílis da filosofia política moderna» (p. 141).  

(23)  «À travers le monde, l’inégalité se creuse, les inégalités se multiplient: entre nations 
ou régions, ainsi qu’à l’intérieur des unes et des autres.» V. M. GODINHO, SHMM, p. 
12. Entre vários possíveis, um só dado exemplificativo: a revista Exame, na sua edição 
de 28 de Julho de 2011, refere que as 25 maiores fortunas de Portugal somaram 17,4 
mil milhões de euros, em 2011, o que equivale a uma subida de 17,8% em relação ao 
ano anterior, e que o total dessas fortunas equivale a 10,1% do PIB português de 2010. 
E isto num país em que, de acordo com o INE, em 2009, 43,4% da população vivia em 
risco de pobreza. Neste quadro é natural que o nosso autor refira que se assiste ao 
«esvaziamento da democracia que voltou a ser meramente formal.» ― É que, recorda 
VMG com fundado conhecimento histórico e clareza conceptual, «o liberalismo não é 
a democracia, que põe no mesmo plano a igualdade.» V. M. GODINHO, EE, II, pp. 44 e 
45. Em contracorrente, VMG sublinha: «na sociedade socialista e democrática, em 
princípio, não há classes, a todos são dadas iguais oportunidades na vida para 
realizarem a sua personalidade.» (EE, II, p. 174) Neste horizonte, o diagnóstico do 
autor sobre o estado da democracia coloca-se num plano de radicalidade e exigência 
em diversas escalas (europeia, mundial), mas também, mais concretamente, sobre 
Portugal: «hoje, não existe democracia. O grande erro é partir-se do princípio que se 
construiu uma democracia, quando não se chegou a construir uma democracia.» 
(Entrevista de VMG ao Público, 15/12/2003) O que está em coerência com o seu 
balanço crítico sobre o 25 de Abril ― «essa revolução que não chegou a sê-lo», «uma 
revolução equívoca» (EE, II, pp. 19, 82). 

(24)  «Il nous faut donc promouvoir l’esprit scientifique, la façon de penser caractéristique 
de la science et son poids, au sein de notre civilisation.» V. M. GODINHO, SHMM, p. 16. 

(25)  V. M. GODINHO, SHMM, p. 13. 
(26)  Sobre a noção de humanidades e o seu carácter científico, rejeitando a redução à 

condição de «ornamento do espírito» (ornement de l’esprit), cf. V. M. GODINHO, 
SHMM, p. 20. 

(27)  V. M. GODINHO, SHMM, p. 16. 
(28)  «La problématisation a été, et doit revenir ao cœur de toutes nos recherches»; «la 

pensée doit démarrer à partir de la problématisation». V. M. GODINHO, SHMM, pp. 21 
e 22. É por esta razão que VMG defende a tese epistemologicamente relevante: «As 
fontes só o são a partir do momento em que as relacionamos com problemas e teias 
explicativas.» V. M. GODINHO, EE, II, p. 35. 

(29)  «les sciences humaines et sociales et les humanités ne peuvent être notre pratique si 
notre société n’est point une démocratie.» V. M. GODINHO, SHMM, p. 27. 

(30)  V. M. GODINHO, EE, II, p. 49. 
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(31)  V. M. GODINHO, EE, II, pp. 49-50, 114, 119 e 188, respectivamente. Sobre a (criticada) 
«concepção minimalista» da democracia, cf. EE, II, p. 113. Mesmo neste plano mais 
estritamente político ― portanto, muito aquém da noção de «democracia integral», 
ou seja, económica, social, cultural e política (EE, II, p. 453; cf. p. 506) ―, 
designadamente ao converter o sistema da «alternância governativa» numa «nora a 
rodar sempre no mesmo círculo» (EE, II, p. 181), o capitalismo tem-se revelado 
profundamente anti-democrático: «o capitalismo tem, no plano cívico, muitas vezes 
sapado progressivamente as liberdades e a cidadania, tendendo a esvaziar de 
conteúdo a democracia, embora “formal”, em que assentava a civilização burguesa, 
reforçando o Estado policial e autoritário, violando a personalidade de cada qual no 
mais íntimo.» (EE, II, p. 148) 

(32)  José BARATA-MOURA, in Visão, nº 983, 5.1.2012, p. 33. 
(33)  V. M. GODINHO, EE, II, pp. 182 e 185. 
(34)  V. M. GODINHO, EE, II, p. 50. 
(35)  V. M. GODINHO, EE, II, p. 114. Sobre a dimensão histórica e estrutural da crise, refere 

VMG: «Atravessamos uma crise sem paralelo em todos os três quartos de século 
precedentes, só lhe podemos comparar a Grande Depressão de 1929-1933.» E 
adiante: «estamos perante uma crise estrutural. Que para mais não é só económica 
(incluindo o financeiro), é política ― está em causa o próprio Estado, está em causa a 
democracia — e é mesmo uma crise de civilização ― do choque de religiões (…). Tudo 
está interligado, não vale a pena tentar isolar coutadas.» V. M. GODINHO, EE, I, pp. 9-
11. 

(36)  V. M. GODINHO, EE, II, p. 138. 
(37)  V. M. GODINHO, Problematizar a Sociedade. Iniciação à Sociologia — Itinerário de 

Reflexão, Lisboa, Quetzal Editores, 2011, p. 151; doravante: PS. 
(38)  V. M. GODINHO, EE, II, pp. 50 e 51. 
(39)  V. M. GODINHO, EE, I, p. 10, II, pp. 190, 159 e 154, respectivamente. Para uma 

exposição sintética do seu ideário, cf. pp. 10-11. Para um desenvolvimento das 
propostas para «uma nova civilização» em que «a democracia socialista» consiste, cf. 
EE, II, pp. 158-189. Novo paradigma não significa «paradigma único», pois «há que 
aplicar políticas diferentes» em função da diversidade de realidades em causa; EE, II, 
pp. 462 e 465 e ss. 

(40)  V. M. GODINHO, EE, I, p. 12. 
(41)  V. M. GODINHO, EE, I, p. 13. Numa linha de pensamento fecundo (até pelas 

discordâncias que suscita, designadamente quando usa categorias como sociedade ou 
política «pós-heróica»), encontramos similares e interessantes reflexões no filósofo 
Daniel Innerarity: «o vazio deixado pela imaginação do futuro foi preenchido pela 
preocupação do instante; e onde não se prepara o futuro a política limita-se a gerir o 
presente.» Daniel INNERARITY, El futuro y sus enemigos, (2009), trad. Manuel Ruas: O 
futuro e os seus inimigos. Uma defesa da esperança política, Alfragide, Teorema, 2011, 
p. 12; cf. p. 117 e ss; doravante: FE. Neste sentido, o autor vê na «aceleração» — com 
a subsequente abreviação e obsolescência (mas também tirania) do presente ― um 
dos «principais inimigos» (p. 13) do futuro. Faz assim um voto, unindo configuração do 
futuro e renovação da democracia: «talvez uma reintegração do futuro na nossa 
actividade política seja um elemento de transformação e renovação da vida 
democrática.» (p. 18) Quanto ao tópico da aceleração (e da rapidez), veja-se a certeira 
e contrastante observação de Italo Calvino (aqui em tradução castelhana) sobre a 
emergência da literatura (porventura aplicável a outros domínios): «la literatura nunca 
hubiese existido si una parte de los seres humanos no tuviera una tendencia a una 
fuerte introversión, a un descontento com el mundo tal como es, al olvido de las horas 
y los dias, fija la mirada en la inmovilidad de las palabras mudas.» I. CALVINO, Six 
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Memos for the Next Millennium, trad. Aurora Bernárdez: Seis Propuestas para el 
Próximo Milenio, Madrid, Siruela, 1990, 2ª ed., p. 65. 

(42)  D. INNERARITY, FE, pp. 39 e 44. Sobre o tópico da aceleração do tempo histórico, veja-
se V. M. GODINHO, EE, II, pp. 27 e 72. Neste sentido, o autor refere-se não 
propriamente a uma revolução, mas sim a uma «mutação» — a uma «brutal mutação 
do mundo» —, um processo de enegrecimento e de encerramento do futuro, «de 
mutação económica e de mentalidades que apagou todas as cartografias do possível 
quanto ao futuro.» V. M. GODINHO, EE, II, pp. 38 e 68. 

(43)  D. INNERARITY, FE, pp. 53 e 55. 
(44)  V. M. GODINHO, EE, II, p. 11. 
(45)  Richard SENNETT, The Culture of the New Capitalism, (2006), trad. Carlos Correia 

Monteiro de Oliveira: A Cultura do Novo Capitalismo, Lisboa, Relógio D’Água, 2007, pp. 
15, 20, 72, 125, 121, 113, 116 e 117; doravante: CNC. A repercussão do e no plano 
económico desta apropriação do tempo é pois, um dado fundamental para a sua 
compreensão, colocando designadamente o problema da obsolescência das 
«competências» adquiridas: «A extinção das competências é uma característica 
constante do progresso tecnológico.» (p. 72) Já a questão social essa mantém-se de 
pé: «a desigualdade converteu-se no calcanhar de Aquiles da economia moderna.» (p. 
44) E tanto mais quanto se agravaram os fenómenos de distanciação geográfica (entre 
centro e periferia) e de «isolamento» (pp. 45 e 61). 

(46)  Victoria CAMPS, Paradojas del individualismo, 1993; trad. Manuel Alberto: Paradoxos 
do Individualismo, Lisboa, Relógio D’Água, 1996, p. 99. 

(47)  Daniel Innerarity concebe a prospectiva como um processo de «expandir espaços de 
possibilidade», de indagar «das nossas possibilidades reais de abrir espaços de jogo à 
configuração institucional do futuro desejável.» D. INNERARITY, FE, p. 55; cf. p. 65. 

(48)  V. M. GODINHO, EE, II, p. 9. Entre os clássicos, para além de Marx ― considerado um 
«pensador genial e crucial», «que merece ser continuado como ponto de partida de 
muita causa» (EE, II, p. 485) ―, são de referir nomeadamente Adam Smith, Keynes, 
Schumpeter, Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel. Eles constituirão um auxílio 
imprescindível ao «imperativo de inserir a análise das questões de hoje numa 
perspectiva histórica.» Até porque essa «perspectiva da longa e média duração [é] 
indispensável à tomada de consciência.» E ainda porque «inovaremos mais reatando 
algumas das directrizes que traçaram do que seguindo os estereótipos vigentes.» (EE, 
II, pp. 73 e 75). 

(49)  V. M. GODINHO, EE, I, p. 15. Sobre a forma de lidar com o conhecimento da tradição, 
veja-se George STEINER, Lessons of the Masters, (2003), trad. Rui Pires Cabral, Lisboa, 
Gradiva, 2005. Cf. V. M. GODINHO, EE, II, pp. 184-6. Numa formulação sintética: 
«estamos perante uma herança-projecto, e não simples património recebido, perante 
aspirações com raízes na espessura dos tempos.» (EE, II, p. 501) 

(50)  «l’obsession d’un paradigme unique ne peut mener qu’à de fausses transformations 
de fond, à des relations de domination et subordination inadaptées à la satisfaction 
des populations.» V. M. GODINHO, SHMM, pp. 61 e 62. Neste paradigma único, a 
noção de «mercado» representa uma das mais promovidas ilusões. Assim, importa 
atentar nas palavras de VMG: «O mercado é oligopolístico, quando não monopolístico, 
já não existe [alguma vez existiu?...] o mercado de livre concorrência, que supõe que 
nenhum interveniente goze de posição dominante.» V. M. GODINHO, PPPE, p. 31; cf. 
também pp. 122-3. Sobre o tópico do «mercado livre» (free market) e da sua 
necessária sustentação política, veja-se Michael HARDT e Antonio NEGRI, Multitude. 
War and Democracy in the Age of Empire, London, Hamish Hamilton, 2005, pp. 167-8. 
Assim se compreende que, para estes autores, o neoliberalismo seja entendido não 
propriamente como «um regime do capital desregulado» (a regime of unregulated 
capital), mas antes como «uma forma de regulação estatal que melhor facilita os 
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movimentos globais e o lucro do capital.» (a form of state regulation that best 
facilitates the global movements and profit of capital.) (p. 280) Sobre o mito da 
«concepção clássica de mercado» no contexto da “nova economia” emergente no final 
do século XX, veja-se também V. M. GODINHO, EE, II, pp. 39 e ss. e 87 e ss. 

(51)  V. M. GODINHO, SHMM, pp. 56 e 58.  
(52)  «On a vite enterré les idéologies au pluriel et supprimé le choix des buts, les valeurs et 

les fins contraires à l’imposition officielle étant classées comme des utopies 
anachroniques.» V. M. GODINHO, SHMM, p. 61. 

(53)  V. M. GODINHO, PPPE, pp. 95 e 93. 
(54)  «Les citoyens ne participent guère aux prises de décision des pouvoirs, et ne disposent 

pas non plus de moyens efficaces de les controller.» «Les citoyens n’ont plus de choix, 
on écarte la possibilité de voies alternatives et d’avenirs différents.» V. M. GODINHO, 
SHMM, pp. 58 e 57. 

(55)  «La politique, selon nous, est (doit être) du ressort de la culture, en tant que libre 
choix des valeurs et des paradigmes de la construction de l’homme». V. M. GODINHO, 
SHMM, p. 65. Neste sentido, é interessante (embora não seja aqui objecto da nossa 
análise) o que o autor diz — e di-lo acentuando um registo prospectivo e em que a 
construção da identidade é tomada como um processo em aberto — sobre a Europa: 
«a Europa será democrática e cultural ou não será nunca a Europa.» — «l’Europe sera 
démocratique et culturelle ou elle ne sera jamais l’Europe.» V. M. GODINHO, SHMM, 
p. 66. O que necessariamente implica a participação cidadã na sua construção; cf. V. 
M. GODINHO, EE, II, pp. 118, 458. ― Algo que, como se sabe, não é o que acontece, e 
que iria contra um dos vectores que o autor atribui à «construção europeia»: o 
«imperialismo»; EE, II, p. 429. Aliás, não será por acaso que o autor defende a extinção 
da NATO; cf. EE, II, p. 452. Sobre o tópico da visão cultural da política, atente-se nas 
palavras de José Barata-Moura: «Nas difíceis conjunturas que atravessamos, é, sem 
dúvida, imprescindível uma visão cultural da política.» Até porque «O vector da cultura 
é sempre o trabalho do possível. De um possível que ― trans-gredindo ― nega o 
encarceramento imediato nas unilateralidades daquele existente que, formatado, nos 
é re-presentado, e devolvido, de ordinário, para obediente consumo e generalizada 
acomodação.» José BARATA-MOURA, «Uma pequena meditação da arte e da cultura», 
in Vértice, nº 160, Setembro-Outubro 2011, p. 90. Para a noção de cultura não só 
como «transmissão», mas também como «invenção e descoberta do novo», cf. V. M. 
GODINHO, EE, II, pp. 334. Para uma visão da cultura na sociedade democrática, cf. EE, 
II, pp. 184-190, 466. A este propósito, atente-se na formulação de Daniel Innerarity: 
«não existe sociedade democrática onde essa inovação se torne de facto impossível.» 
FE, p. 71. 

(56)  V. M. GODINHO, PPPE, pp. 19 e 20. Estamos aqui na presença da defesa não do 
«modelo tradicional da burocracia do Estado» (p. 34), mas de uma solução mista: «a 
alternativa válida, capaz de dar a volta às estruturas e de organizar eficazmente este 
caos, é a que nacionalize actividades fundamentais segundo o princípio do interesse 
público — o bem comum —, e procure repor o mercado com pequenas e médias 
unidades, em efectiva concorrência.» (p. 32) 

(57)  V. M. GODINHO, PPPE, pp. 89-90. Neste quadro, parece-nos completamente 
desajustada — tanto mais quanto pretende apresentar-se não só como um 
pensamento revolucionário como também exemplo de um comunismo por vir — a 
seguinte afirmação de Sousa Dias: «O socialismo em nada é preferível ao capitalismo, 
pelo contrário.» Sousa DIAS, Grandeza de Marx. Por uma política do impossível, Lisboa, 
Assírio & Alvim, 2011, p. 155. Cabe perguntar: aperceber-se-á Sousa Dias que, deste 
modo, contribui para aquele consenso que Nozes Pires tem vindo acertadamente a 
criticar, segundo o qual «o capitalismo não é totalmente bom, mas o socialismo é 
pior»? E acrescenta: «Não foi Marx que ficou derrotado, foi um determinado modelo 
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de socialismo sem comunismo. Não temos que nos penitenciar pelos crimes e 
experiências que outros cometeram em nome do socialismo.» Nozes PIRES, «Crítica da 
razão consensual», in Vértice, nº 161, Novembro-Dezembro 2011, pp. 11 e 12. Sobre o 
papel imprescindível do Estado para a superação da crise (tema também subjacente a 
este debate), designadamente na «defesa e promoção da produção nacional», veja-se 
o contributo do precioso livrinho Portugal a Produzir, Lisboa, Ed. «Avante!», 2011, pp. 
21, 22, 35, 39, 44-45, 57-59, 67, 69, 71, 73, 74, 75 e ss., 85 e 93-94. Para um exemplo 
do consenso anti-socialista acima referenciado, veja-se a elucidativa advertência de 
Robert Nozick, o qual considera claramente excessivo «introduzir o socialismo como 
castigo pelos nossos pecados» ― uma ideia perfeitamente consentânea com um 
pensamento neoliberal confiante no «livre funcionamento do mercado» e na 
«filantropia» como meios eficazes para a redução da «pobreza privada», mistificador 
da situação precária de muitos milhões de humanos — «há no máximo apenas alguns 
escravos completos» ―, e naturalmente legitimador da dominação capitalista 
reinante: «Como esta dominação muito abrangente de algumas pessoas por outras 
surge por uma série de passos legítimos, por meio de trocas voluntárias, a partir de 
uma situação inicial que não é injusta, ela própria não é injusta.» R. NOZICK, Anarchy, 
State and Utopia (1974), trad. Vítor Guerreiro: Anarquia, Estado e Utopia, Lisboa, Ed. 
70, 2009, pp. 281, 337, 338-9, respectivamente. 

(58)  K. MARX, Carta a F. Engels de 8.10.1858, MECW, Vol. 40, p. 345; disponível em 
www.marxists.org (consultado em 07.07.2011). 

(59)  I. MÉSZÁROS, «A dialéctica da estrutura e da história: uma introdução», in 
www.odiario.info (com entrada em 30.06.2011); trad. Miguel Queiroz. 
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