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Reformar o ensino seria uma solução?
Eu não sou pedagogo e quero mesmo
acreditar que existe uma variedade de
formas de chegar ao que penso que é
essencial: que as pessoas possam viver
com dignidade, que aceitem responsa-
bilidade pelas suas vidas e que reconhe-
çam que o que têm em comum – quer
sejam da China, Índia, África ou esqui-
mós – é que somos todos seres huma-
nos. Sim, há homens e mulheres, homos-
sexuais e heterossexuais, pessoas de
várias cores, mas somos todos seres
humanos. Não podemos aceitar funda-
mentalismos e ideologias e sistemas eco-
nómicos como o capitalismo, mais inte-
ressados em dividir as pessoas do que
em uni-las.
E de onde pode vir a união?
Só pode ser baseada na aceitação de que
existem valores universais. A Europa é
um exemplo maravilhoso disso: há esta
enorme riqueza de tradições e línguas e
histórias, mas continuamos a conseguir
estar abertos a novas culturas e é onde
pessoas vindas de qualquer parte podem
tornar-se europeias. Mas isto só aconte-
ce se valorizarmos e protegermos o espí-
rito democrático. A democracia é o úni-
co modelo aberto e o seu espírito exige
que percebamos que Espinoza estava
certo, que o difícil é mais interessante
que o fácil, que não devemos temer coi-
sas difíceis porque só podemos evoluir
se estivermos abertos ao difícil, porque
a vida é difícil. Que para lá das habilida-
des de que precisamos para a profissão
em que somos bons, todos precisamos
de filosofia, todos precisamos da arte e
da literatura para nos tornarmos seres
humanos maduros, para perceber o que
as nossas experiências internas encer-
ram. É para isto que existem as artes, é
por isso que vais ver um bom filme e
ouves boa música e lês um poema.
É por isso que a cultura está sob ata-
que? Aqui em Portugal o actual gover-
no eliminou o Ministério da Cultura.
E é isso que o partido fascista está a fazer
na Holanda e é o que outros estão a fazer
em todo o lado. Óbvio! Quem quer matar
a cultura são as pessoas mais estúpidas
e vazias do mundo. Claro que é horrível
para eles olharem-se ao espelho e verem
“Sou apenas um anão estúpido”.
Por isso querem livrar-se da cultura?
Por isso e porque ela ajuda as pessoas a
entender o que realmente importa. O
medo da elite comercial é que as pessoas
comecem a pensar. Porque é que os regi-

mes fascistas querem controlar o mun-
do da cultura ou livrar-se dele por com-
pleto? Porque o poeta é a pessoa mais
perigosa que existe para eles. Provavel-
mente mais perigoso que o filósofo. Quan-
do usam o argumento de que a cultura
não é importante e de que a economia
não precisa da cultura, é mentira! Isso
são as tais políticas de ressentimento,
um grande instrumento precisamente
porque eles nos querem estúpidos.
E alimentam essa estupidez.
Claro. A geração mais jovem tem de ques-
tionar as elites de poder. Sim, vocês pre-
cisam de emprego, mas, acima de tudo,
precisam de qualidade de vida. E essa
qualidade está relacionada com várias
coisas: com a qualidade da pessoa que
amas e com a qualidade dos teus ami-
gos, com o que podes fazer que é impor-
tante e significativo para ti. Quando vês
que te estão a tirar isso, percebes que
não estão no poder para te servir, que-
rem é que a sociedade os sirva.
A democracia parece estar limitada a
ir às urnas de x em x anos. O que é afi-
nal uma verdadeira democracia?
Quando Sócrates foi levado a julgamen-
to disse “Vocês já não estão interessados
na verdade” e isso continua a ser assim.
É por isso que chamei ao meu primeiro
livro “Nobreza de Espírito”, porque para
a teres não precisas de dinheiro, nem de
graus académicos. Nobreza de espírito
é a dignidade de vida a que todos podem
ter acesso e é a essência da democracia.
O espírito democrático é mais do que ir
às urnas e se eles [políticos eleitos] não
se baseiam nessa nobreza, os sistemas
colapsam, como estão a colapsar. Foi Pla-
tão que disse que “a democracia pode
cometer suicídio” e é assim que começo
o “Eterno Retorno do Fascismo”. A gran-
de surpresa para Ortega y Gasset foi que,
livres do poder da Igreja e da tirania e

aristocracia, finalmente havia democra-
cia e o que fazemos? Estamos a matá-la!
Isso aconteceu em Espanha, em Portu-
gal, em Itália, na Alemanha, esteve per-
to de acontecer em França... Há um livro
lindíssimo que Sinclair Lewis escreveu,
“Não pode acontecer aqui”, mas a ver-
dade é que pode facilmente acontecer
nos EUA. O livro de Philip Roth, “A Cons-
piração contra a América”, prova-o.
Em 2009 escreveu uma carta a Obama,
então presidente eleito. Quatro anos
depois, que avaliação faz do mandato?
Na altura era a favor de Hillary Clinton.
Porquê?
Porque acho que ela tem instintos polí-
ticos muito melhores e mais experiên-
cia política que Obama. Estava na Amé-
rica no dia em que ele foi eleito, a 4 de
Novembro de 2008, e foi um momento
histórico, mas teria sido igualmente his-
tórico se a América tivesse escolhido uma
mulher. O problema com Obama é que
não é um grande presidente. [risos]
Em que sentido?
Tornou-se demasiado vulnerável aos inte-
resses infestados. Teve uma equipa eco-
nómica com pessoas que vieram todas
de Wall Street, como Larry Summers e
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Timothy Geithner. O poder do dinheiro
no sistema político americano é assus-
tador! E ele não conseguiu escapar a isso.
E depois a política é uma arte e dema-
siados intelectuais pensam que, por terem
lido sobre política, sabem de política. Não
é verdade. A política tem a ver com peque-
nos passos, grandes passos são impossí-
veis numa democracia. Mas vamos espe-
rar e rezar para que Obama seja reelei-
to. Senão vamos ter um problema, todos
nós. E já agora, que no segundo manda-
to ele consiga fazer mais, tem esse dever.
Obama legalizou em Janeiro a deten-
ção por tempo indefinido e sem julga-
mento de qualquer suspeito de ligação
a redes terroristas. O que pensa disso?
Se lhe perguntasse sobre isso, ele dir-lhe-
-ia: “Aqui que ninguém nos ouve, não tive
alternativa”. O problema sério com que
estamos a lidar tem a ver com o poder
dos media. Eles querem vender e só
podem vender se tiverem notícias de últi-
ma hora constantes. Têm de alimentar
este monstro chamado público. Tudo
tem de ser a curto prazo. Na política é o
mesmo, é sobre o dia seguinte. Onde está
a elite política que quer pensar à frente,
a um ou dois anos? Onde estão os media

“Quem quer matar a
cultura são pessoas

estúpidas e vazias. A elite
comercial tem medo que

comecemos a pensar”

“O sistema de educação
não está interessado no

que tu és, mas no tipo de
profissões de que a
economia precisa”

“EXISTE UMAELITE
COMERCIAL E POLÍTICA
QUE QUER MANTER AS
PESSOAS ESTÚPIDAS”


