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O desafio à Europa
e ao Ocidente
Quero explicar o desafio colocado à democracia liberal
pela Rússia; o desafio colocado pela indiferença ou
imparcialidade relativamente à democracia liberal da parte
de cidadãos e líderes liberais; e o desafio de melhorar o
nosso entendimento da política nas democracias liberais.
TRADUÇÃO: Leonor Barroso

É

uma honra juntar-me
a vós no Estoril para
a edição deste ano do
Political Forum – um
encontro extremamente
oportuno da iniciativa
do meu amigo Professor
Espada, que nos junta precisamente enquanto
grandes acontecimentos têm lugar (ou imediatamente depois deles), com participantes
que têm muito a ensinar-nos sobre como os
interpretar, e magnificamente preparado pela
Professora Rita Seabra Brito e a sua equipa.
E, como americano, devo dizer que o Estoril

Political Forum constitui um refúgio de um
foco incessante nas loucuras e controvérsias
que absorvem a nossa comunicação social e
os nossos políticos no meio de verdadeiros
desafios, que muitas vezes nos impedem
de ver para lá de nós mesmos, e constitui
uma agradável oportunidade para renovar
o nosso conhecimento da actual situação na
Europa e do modo como este continente está
a lidar com os seus próprios desafios, mesmo
no meio do nevoeiro de um foco europeu
nas loucuras e controvérsias internas que,
por sua vez, absorvem os vossos políticos e
comunicação social.

O título deste painel é “O Desafio à Europa e ao Ocidente”, que constitui um desafio a que nós, no painel, identifiquemos
o desafio. É o que tentarei fazer. Há três
aspectos que gostaria destacar esta noite –
três formas distintas de abordar o desafio
enfrentado pela Europa e pelo Ocidente –
o segundo aspecto com maior brevidade
do que o primeiro e o terceiro com maior
brevidade do que o segundo. Em primeiro
lugar, quero explicar o desafio colocado à
democracia liberal pela Rússia; em segundo lugar, o desafio colocado pela indiferença ou imparcialidade relativamente à
democracia liberal da parte de cidadãos e
líderes liberais; e em terceiro lugar, o desafio de melhorar o nosso entendimento da
política nas democracias liberais.
O ponto de partida da nossa situação
geopolítica é o acontecimento político
mais surpreendente da minha vida: a dissolução da União Soviética. No rescaldo
desse acontecimento, os americanos e os
nossos aliados na Europa ocidental, admirados e com sentimento de vitória, ainda
que não sem um resquício de mau pressentimento, sobretudo na Grã-Bretanha,
assistiram ao fim da divisão de Berlim em
duas partes – que eu havia testemunhado
com os meus próprios olhos aos sete anos
– e à reunificação da Alemanha. A metade oriental da Europa emergiu daquilo
que Aleksandr Solzhenitsyn chamou “os
escombros” do comunismo soviético, clamando por direitos liberais democráticos
como a liberdade religiosa, a liberdade de
expressão e os mercados livres. A velha
ideia de que a democracia liberal tinha
amigos e inimigos foi substituída por expectativas idealistas de uma Europa unida
e livre, já sem inimigos da democracia liberal. Francis Fukuyama escreveu um livro
em que anunciava o fim da história, quase
dois séculos depois de este ter sido previsto
por Hegel, o filósofo idealista alemão, e o
triunfo da democracia liberal, num mundo
unipolar dominado, não pelo estado racio-
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nal da Prússia, mas pelos Estados Unidos
e os seus aliados na Europa.
Mas a política não desapareceu, nem
as divergências entre amigos e inimigos da
democracia liberal. A Alemanha, a União
Europeia e a NATO estavam ocupadas com
a desagregação de terras e povos anteriormente na esfera soviética. Sem a pressão
para se unir contra uma ameaça soviética,
a Europa ocidental sentiu cada vez mais
diferenças não apenas entre membros que
haviam adoptado o Euro e aqueles que não
tinham, mas também entre os membros
mais ricos da Europa do Norte e os mais
pobres do Sul. A estas diferenças, juntaram-se aquelas entre os antigos membros
da Europa ocidental e os novos da Europa
central. Os países da Europa do Leste seguiram caminhos distintos para a adesão à
União Europeia e à NATO. A Polónia, bem
como as repúblicas do Báltico, aderiram à
União Europeia e à NATO com um grande
alívio, e a Polónia tornou-se rapidamente um dos seus membros de maior peso.
A Checoslováquia separou-se em dois de
forma pacífica. A Roménia e a Bulgária lutaram para eliminar a corrupção ao estilo
soviético e para levarem a cabo reformas
liberais. A Hungria e a Polónia não cor-
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responderam sempre aos padrões ocidentais de parlamentarismo e de democracia
liberal. A Turquia, na periferia da Europa,
passou de aspirações promissoras de adesão à União Europeia e de uma adopção do
liberalismo à maneira europeia, mantendo
o legado de Atatürk, para uma invenção do
seu próprio autoritarismo muçulmano interno. Os Balcãs, que tinham sido o barril
de pólvora da Europa no início do século
XX, rebentaram novamente, quando a Jugoslávia se separou em países distintos, e as
divergências religiosas e étnicas provocaram a guerra entre o que restava da Sérvia e
as novas nações que envolviam o território.
Uma Rússia enfraquecida discutiu sobre se
iria aliar-se ao mundo ocidental ou continuar a ser um segundo mundo em si mesma, mas, apesar da sua fraqueza, agravou
as outras divisões na Europa, assustando os
países bálticos, alimentando distúrbios nos
Balcãs, e tentando manter a Bielorrússia,
a Geórgia, a Moldávia e a Ucrânia na sua
própria órbita. Paralelamente, os Estados
Unidos foram atacados por terroristas a
11 de Setembro de 2001, e tiveram de enfrentar a realidade de um novo inimigo. A
segunda guerra do Iraque e a subsequente agitação da chamada Primavera Árabe,
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uma tentativa bastante mal sucedida de
alcançar a democracia liberal no Médio
Oriente e no Norte de África, deu origem
a uma grande migração de pessoas para
a Europa. Mais tarde na última década, a
Europa e os Estados Unidos sofreram uma
contracção económica à escala mundial.
Na segunda década do século XXI,
tornou-se claro que a Rússia sob o governo de Vladimir Putin tinha virado
as costas à democracia liberal, de forma
mais acentuada do que a Turquia, e estava
mesmo a seguir um caminho que lhe era
hostil e agressivo. Os desígnios imperiais
russos relativamente aos seus vizinhos já
tinham provocado a guerra na Geórgia,
perturbado os países Bálticos e interferido com a Moldávia e a Ucrânia, mas foi
sobretudo a invasão russa da Crimeia e do
leste da Ucrânia, agravada pelo abate de
um avião comercial da Malaysia Airlines
de Amsterdão para Kuala Lumpur em Julho de 2014 – que depois se descobriu ter
sido atingido por um míssil russo lançado
a partir de um território controlado por
rebeldes aliados dos russos no leste ucraniano –, que despertou a Europa para o
regresso do perigo do imperialismo russo.
A Rússia julgou que tinha o caminho to-
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talmente livre para conquistar e anexar a
Crimeia e ajudar os rebeldes a ocuparem
território no leste da Ucrânia, após o presidente americano ter imposto uma linha
vermelha que a Síria não deveria ultrapassar e depois não ter reagido com nada
mais forte do que recriminações e condenações quando o governo sírio usou armas químicas contra os seus adversários.
Mas esta história também não acabou.
Apesar de alguns esforços para fortalecer
as defesas da NATO nos países Bálticos,
os aviões militares, os navios e os submarinos russos estão cada vez mais a testar a
nossa fraqueza por todo o espaço aéreo e
mares no norte; as reivindicações territoriais russas, sustentadas por novas bases
militares, parques industriais, e uma frota
de quebra-gelos forte, estão a multiplicar-se no Ártico; e os oficiais russos, vestidos
com uniformes sem insígnias, como pequenos homens de verde, para enganar
os tolos e outros que estão ávidos de pretextos para não intervir, causam mais agitação no leste da Ucrânia, que irá rebentar novamente quando Putin decidir que
chegou o momento. O apoio russo de Assad na Síria não só removeu a ameaça ao
seu governo criminoso, como reconheceu
o presidente francês na semana passada,
mas também prolongou a guerra civil, intensificou a crise dos refugiados na Europa e permitiu à Rússia construir uma base
naval em Latakia e estabelecer força naval
no Mar Mediterrâneo. E – mais importante do que isso – criou uma distracção
eficaz para as atrocidades na Ucrânia, que
evitou qualquer reacção no ocidente mais
forte do que sanções ineficazes e avisos.
É este, pois, o desafio que a Europa e
o Ocidente enfrentam: a primeira invasão
e ocupação bem-sucedida do território soberano de uma nação europeia por outra
desde a Segunda Guerra Mundial, com recurso a força armada, sem qualquer justificação senão a desculpa de um referendo
falso após o acontecimento, sem qualquer
resistência eficaz por parte da Ucrânia ou
de qualquer outra nação na Europa ou na
América do Norte que pudesse simpatizar com a sua condição delicada, e sem
qualquer motivo para não esperar mais
do mesmo, ficando sob ameaça mais território ucraniano ou outros países agora
independentes da antiga União Soviética,
assim que se tornar conveniente para a
Rússia reivindicá-los. Com o aumento da
força militar russa, apesar de constrangimentos no equipamento e no treino, a fal-

ta de determinação dos países ocidentais,
especialmente na Europa, para despenderem recursos na sua própria defesa deixa a
Europa do leste completamente aberta ao
aventureirismo russo – sobretudo enquanto as democracias liberais estão distraídas
a lidar com a crise da dívida soberana, com
as perturbações complexas e prolongadas
causadas pelo Brexit, a ameaça contínua
da invasão migratória, que se está agravar,
frequentes ataques terroristas de muçulmanos radicais provocados pelo Estado
Islâmico, a tensão entre aspirações pan-europeias por uma maior união política e
uma relutância nacional generalizada em
abandonar as tradições nacionais e religiosas e a soberania a favor de burocratas
tecnocráticos em Bruxelas. Ainda que não
tivessem esta nova ameaça russa, os estadistas na Europa e no Ocidente estariam
ocupados com todos estes problemas a
que têm de dar resposta, mas esta ameaça
maior, vinda de um país que não demonstra qualquer amizade com a democracia liberal, agrava o desafio à democracia liberal
na Europa e no Ocidente.
Este desafio já seria suficientemente
assustador mesmo não acrescendo a um
segundo desafio que se tem desenvolvido no seio das democracias liberais – um
desafio que é endógeno às democracias
liberais e remonta ao período anterior à

A política não
desapareceu, nem
as divergências
entre amigos
e inimigos da
democracia liberal.
A Alemanha, a
União Europeia e
a NATO estavam
ocupadas com
a desagregação
de terras e povos
anteriormente na
esfera soviética.

queda da União Soviética. Refiro-me à
crescente importância política de líderes políticos e cidadãos ilustres que não
acreditam na democracia liberal, que têm
dificuldades em explicar o que é e o que
não é, que são indiferentes aos seus sucessos, ou que consideram que a justiça exige
que sejam imparciais entre a democracia
liberal e os seus inimigos quando os seus
interesses são conflituantes. Curiosamente, este problema parece incidir mais
sobre os cidadãos mais favorecidos das
democracias liberais: os governantes, os
líderes de opinião, e as pessoas que mais
beneficiam de viverem em regimes livres
e decentes. Os cidadãos comuns, que lutam para estar ao nível dos seus pares
mais proeminentes, têm menor probabilidade de partilhar eles mesmos destas
dúvidas, mas é muito mais provável que
sofram delas. As origens e o crescimento
deste segundo desafio são mais obscuros
e remotos do que as origens do primeiro,
mas é possível fazer remontar o segundo
desafio, em primeiro lugar, ao encorajamento dos cidadãos por escritores políticos do Iluminismo para que afastem a sua
atenção e energias da política em direcção
às suas próprias preocupações pessoais,
tornando as suas vidas mais ricas e confortáveis mas diminuindo a devoção ao
seu país e ao bem comum, o que tende a
legitimar o egoísmo, a reduzir a vigilância
dos cidadãos contra os perigos que ameaçam o bem-estar do seu país, e a fazê-los
esquecer que devem o que quer que seja
ao seu país por proteger as liberdades de
que eles gozam. E, pior do que isso, tende
a torná-los alvos fáceis para aqueles que
atacam os direitos e as liberdades protegidos pela democracia liberal, e a liberdade
e os confortos que aqueles possibilitam,
afirmando que é possível curar os fracassos da democracia liberal eliminando-os.
Encontramos à nossa volta, no século
XXI, demasiados sinais deste enfraquecimento dos apoios da democracia liberal,
mesmo sem a agravante da desinformação russa: o desprezo da nossa política
identitária relativamente às formas democráticas que protegem a nossa liberdade, há muito identificado como um
sinal de perigo por Alexis de Tocqueville
na Democracia na América; uma vontade
crescente de sancionar restrições à liberdade de expressão, de religião e de comércio por causa de pessoas que se ofendem
com o exercício desses direitos por parte
de outros cidadãos; e uma indelicade-
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za no nosso discurso político que revela
impaciência para ouvir os argumentos
ou deliberação racional mas que não se
mostra relutante em recorrer à força, em
vez disso, para levar a sua avante. O que
é frequentemente designado opinião de
elite – termo por que entendo a opinião
de pessoas com uma influência invulgar
e não com uma capacidade de análise invulgar – está a abrir caminho para a difusão de julgamentos apressados e superficiais para os quais Solzhenitsyn alertou
na sua palestra em Harvard.
Se o primeiro ímpeto para esta queda
na virtude cívica veio do Iluminismo, os
que conceberam a república americana
estavam certamente cientes da tensão entre encorajar a busca egoísta da própria
liberdade e as exigências de uma comunidade política decente e justa. Através de
uma série de engenhosos expedientes políticos, tentaram proteger os cidadãos livres que encorajaram das possíveis acções
destrutivas da sua própria negligência ou
do abuso das vantagens da democracia
liberal. Mas alguns dos seus expedientes
revelaram-se fracos, tendo outros sido
desfeitos por meio de reformas na era
Progressista, quando líderes convencidos
de que a democracia liberal precisava de
uma fundação mais pura e moral procuraram substituir a confusão da política
liberal pelo rigor de uma burocracia mais
racional. Se, felizmente, o seu sucesso nos
Estados Unidos foi limitado, a sua influência foi maior na Europa, e a União
Europeia foi construída com a ajuda de
líderes imbuídos do mesmo espírito. É
razoável que os cidadãos nas democracias
liberais tenham começado a duvidar da
boa-fé dos líderes na política e da comunicação social, com uma ligação tão duvidosa aos princípios democráticos dos fundadores dos seus países, mas o resultado
desta dissonância entre as fundações dos
nossos regimes democráticos e as crenças
que os seus cidadãos apresentam como
politicamente correctas é um enfraquecimento do nosso entendimento dessas
fundações e da nossa determinação em
fortalecê-las e perseverá-las.
Isto leva-nos, por fim, ao terceiro desafio para a Europa e o Ocidente. Nada
podia ser mais claro depois de mais de
quatro décadas de ensino universitário do
que o declínio na qualidade de educação
entre os nossos jovens. Os professores que
afirmam que os estudantes sabem hoje
mais sobre o mundo e são mais inteligen-
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Nada podia ser
mais claro depois
de mais de quatro
décadas de ensino
universitário do
que o declínio na
qualidade de educação entre os nossos jovens
tes do que alguma vez foram estão a mentir com todos os dentes. Não há qualquer
razão para pensar que os estudantes universitários têm maior habilidade natural
hoje do que tinham há uma ou duas gerações, nem qualquer razão para pensar que
a sua habilidade natural diminuiu. O que
é claro é que, no geral, os professores nas
nossas democracias liberais estão a utilizar bastante mal as capacidades naturais
prodigiosas dos estudantes para aprenderem no ensino primário e secundário, não
ajudando os jovens a estarem à altura do
desafio de aprenderem tanto quanto podem antes de chegarem às universidades
– o que nos deixa um conjunto de futuros
cidadãos que estão extraordinariamente
mal informados sobre o mundo à sua volta, e especialmente sobre o seu governo e
o seu regime político. Os alunos estão tão
habituados a encontrar uma resposta superficial para qualquer pergunta nos seus
telefones que não percebem a diferença
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entre informação e conhecimento. Têm
pouca noção de como dominar um conjunto de conhecimentos e ainda menos
noção de porque é que o deveriam fazer
e a respeito de quê. As disciplinas das artes liberais que se desprenderam das suas
amarras são parte do problema: historiadores que negligenciam a história política, diplomática e militar para estudarem
campos mais marginais e efémeros da actividade humana; cientistas políticos que
ignoram os grandes livros de política para
andarem em torno de teorias superficiais
baseadas em modelos matemáticos do
comportamento humano; ou professores
de literatura que desprezam leitores que
tentem perceber as intenções de grandes
autores, e que, em vez disso, interpretam
qualquer obra literária de acordo com os
seus pontos de vista modernos sobre raça,
classe e género.
Com tal preparação e treino, não é de
admirar que os alunos muitas vezes não
saibam mais do campo que escolheram
quando terminam a universidade do que
quando aí entraram pela primeira vez.
Da mesma forma, sem exemplos que lhes
mostrem algo diferente, não admira que
saiam da universidade sem qualquer respeito especial pelo seu próprio regime
político ou qualquer entendimento deste, que lhes proporcionou a liberdade e o
lazer para passarem anos na universidade dedicados à educação. Sem uma educação que os faça ver os problemas e as
possibilidades permanentes da política,
não podemos esperar que adquiram entendimento político ou formem pontos de
vista políticos dignos de atenção e respeito pelos seus concidadãos e que possam
contribuir para a preservação das características decentes e admiráveis da democracia liberal nos seus países.
É, pois, particularmente encorajador
ver o tipo de educação que existe e tem
existido por mais de um quarto de século
aqui na Universidade Católica Portuguesa, na biblioteca, na sala de aula, e em
encontros tão especiais como o Estoril
Political Forum, graças ao entendimento
político e ensino inspirado do Professor
Espada e dos seus colegas, cujos alunos,
por meio do estudo cuidadoso, dos talentos despertos, e do crescente entendimento da política, revelam uma esperança de
desenvolverem o conhecimento político
profundo que será necessário para preservar as virtudes do governo livre na Europa e no Ocidente.

