
23/06/11 10:14Público - Andamos à procura do nosso tamanho, do tamanho de Portugal

Página 1 de 3http://jornal.publico.pt/noticia/24-05-2011/andamos-a-procura-do-nosso-tamanho-do-tamanho-de-portugal-22119290.htm

Obrigado por assinar o Público. Envie as suas sugestões para feedback@publico.pt Olá Teresa Albuquerque Sair

P2 Porto
23.06.2011 - 0,15 MB

P2
23.06.2011 - 1,48 MB

Público Porto
23.06.2011 - 0,77 MB

Público
23.06.2011 - 3,83 MB

Cidades Porto
19.06.2011 - 0,42 MB

Cidades
19.06.2011 - 1,91 MB

Publica
19.06.2011 - 4,27 MB

Fugas
18.06.2011 - 4,91 MB

Ipsilon
17.06.2011 - 5,45 MB

Inimigo Público
17.06.2011 - 0,54 MB

Versões anteriores

Clique aqui para

descarregar o PDF de

edições anteriores (últimos

30 dias)

Índice da Edição Impressa

CADERNO P1

Destaque

Portugal

O tamanho do nosso país abre
possíveis ou impõe limites? pedro
cunha

Caderno P2 > Temas

Andamos à procura do nosso
tamanho, do tamanho de
Portugal

Andamos à procura do nosso tamanho, do tamanho de Portugal. Há uma
necessidade de ver, avaliar, prever e propor iniciativas - como visões a partir de um
tamanho que deve ser o mais adequado à nossa relação com o nosso país. Esta é a
primeira de quatro ideias novas e comuns surgidas neste painel.

O tamanho de Portugal é fundamental para a governação futura, para a relação entre
cidadãos e Estado. Até aqui não se teve em conta, por si mesmo, o tamanho. Ou
Portugal foi miticamente valorizado, engrandecido para além do seu tamanho, ou
constantemente diminuído e desvalorizado, na linguagem comum.

Do ponto de vista sociológico, o tamanho de Portugal é muito específico. É
pequenino, não é sequer um país médio, o que implica uma especificidade muito
grande, por exemplo, na formação de redes de promiscuidade entre vários domínios
da vida sócio-política. É um país que, ao mesmo tempo, não é uma família e é mais
do que uma família, mas é pequeno como país. 

O tamanho é importante. Não é uma qualquer medida, é uma medida adequada às
nossas possibilidades e desejos que podem ser realizados. Mas o tamanho nunca se
fixou e anda sempre a variar de forma fantasmática.

Qual é o tamanho do nosso país? Abre possíveis ou impõe limites? Esse tamanho vai
ter um efeito nos nossos planos objectivos, na nossa vida a qualquer nível, na justiça,
educação. Na nossa cabeça, é um tamanho ao mesmo tempo geográfico. É bom que
um certo tamanho seja um bem comum.

Segunda novidade: Portugal pensa-se a si próprio em relação com o outro, já não
isolado. 

Ao nível efectivo do isolamento de Portugal sucede-se uma concomitante necessidade
de o abrir. Abriu-se para África, Brasil, para os Palop, para o sul, para o Atlântico.
Fala-se também do iberismo de Portugal. Há um fundo geográfico, quase vocacional,
do nosso futuro. Há uma insistência na necessidade de se ter em conta, na relação
com os outros países, outros espaços, uma outra geografia planetária, outras zonas
de política económica e outras culturas.

Não se pode falar de futuro sem se falar na nossa relação com os outros países. A
nossa relação é com o outro, não estamos sós. Porque não falamos ou porque
insistimos em falar apenas dos nossos problemas, da nossa identidade, fechamo-nos,
provocando um fechamento real do país. Insiste-se hoje, de forma surpreendente, na
ideia de que o pensamento sobre Portugal tem de deixar de o considerar um país
isolado. Estando subentendido que é urgente salvar o país, como disse Eduardo
Lourenço, "a barca Europa não deixará Portugal afundar-se". Na linha de um
pensamento paradoxal que é o seu, Eduardo Lourenço também diz que a Europa
nunca existiu...

É um sinal novo que surge, sinal de uma realidade que se anuncia. Vamo-nos
integrar não só na Europa mas no mundo. Fukushima não nos atinge fisicamente
através das nuvens, atinge-nos porque está a fazer estragos e ameaça populações
nos antípodas. Se não fosse o perigo atmosférico, seria simples: era o tal isolamento.
Pela primeira vez, fala-se constantemente num Portugal em relação com o outro,
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paradoxalmente já realizada e ainda por estabelecer.

Terceira ideia nova: temos de arranjar maneira - com o nosso tamanho e a nossa
relação com os outros - de retomarmos uma relação de soberania com o nosso país.
Quando se fala em salvar Portugal, quer-se revalorizar de um certo modo consistente
e realista o nosso país e a nossa relação com ele, não se sabendo como. Do ponto
de vista da história, Filipe Ribeiro Menezes fala num legado - coisa obscura, segundo
ele -, por isso devemos pensar em reinventar Portugal, porque fomos um grande
país. Está subentendido que essa ideia é difícil, "funda", mas é verdade que ele redu-
la a coisas triviais, como o bom nome e o amor próprio. É ainda uma intuição.

Porque destruímos muitas narrativas, já não sabemos, a vários níveis, qual a nossa
relação com o nosso país. É uma relação que se torna visível "de vez em quando":
quando Portugal aparece no palco internacional em lugares de primeiro plano, quando
recebe o Prémio Nobel, quando ganha os primeiros lugares no futebol. Mas isso é
equívoco, é a imagem que queremos ter de nós reflectida pelos outros, e o que está
em jogo é a nossa relação com o nosso país. O facto de nos sentirmos orgulhosos
por [Portugal] ter o segundo Nobel da arquitectura, português, fundamenta-se em
quê? Em que relação afectiva, profunda com a nossa terra? Não se vê a articulação.

Quarta ideia: vivemos a oportunidade de uma transformação radical, única.

Há um sentido trágico na ideia de uma oportunidade única para operar uma mudança
radical. Trata-se de uma ideia muito presente. Não estamos a resolver um problema
sectorial, financeiro, económico do país. Estamos a querer mudar Portugal. Uma
mudança em todos os aspectos. Os modelos apresentados falaram de mudança do
regime político, do regime partidário. Os partidos têm de mudar, as leis da democracia
que regulam a cidadania também. A mudança é civicamente total e deriva da
mudança das mentalidades. 

Esta ideia é terrível, porque é quase impossível, mas é extraordinário ver como as
pessoas que pensam muito sobre o assunto pensam sempre em termos gerais -
mudar a nossa atitude. Esta ideia de mudança radical é muito importante, não é uma
ideia de reforma, de reformeta. João Cravinho fala em "revolução", numa reforma total
do sistema jurídico, administrativo, político, para acabar com a corrupção e salvar o
país da bancarrota.

Não se trata só de salvar o que há de bom e que é sectorial ou às vezes muito mais
do que isso - o Serviço Nacional de Saúde é dado como exemplo de um bom
sistema, até surpreendentemente bom num país pequeno como Portugal. Isso não
chega, é tudo o resto.

De que momento se fala? Deste momento, de agora, vivido talvez inconscientemente,
de uma ameaça radical. É a ameaça do afundamento que está no pensamento de
Eduardo Lourenço.

Desaparecermos enquanto povo, enquanto língua, é uma ideia escandalosa. É
verdade que já desapareceram muitos povos. No nosso caso, é uma ameaça
subterrânea e de superfície, que paira a dois níveis, pois atinge também a nossa
soberania e independência nacional. 

Filósofo e ensaísta. Comentador da sessão em que intervieram Ramón Villares,
Eduardo Lourenço, Filipe Ribeiro de Menezes e o moderador foi António Barreto.
Tema da sessão: Portugal e os Portugueses: perspectivas do séc. XXI 

(Depoimento recolhido por Lurdes Ferreira)?
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Comentar critérios para publicação de comentários dos leitores
Título

Restam 800 caracteres
Texto

Todos os comentários desta página são publicados após edição. Tendo em conta o elevado número de comentários recebidos, pode demorar algum tempo até que
a sua mensagem seja publicada. Apenas serão publicados os comentários que respeitam os nossos critérios de publicação. O seu IP não será divulgado, mas
ficará registado na nossa base de dados.
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