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É difícil celebrar os quarenta anos da independência de Angola sem reflectir também 
sobre os quarenta anos de democracia em Portugal. Foram territórios ligados du-
rante o período colonial e são agora países unidos por esse passado, por uma língua, 
pelo comércio, e por uma grande população que partilha, de um modo ou de outro, 
uma identidade – “retornados”, emigrantes de um e de outro lado, gente com dupla 
nacionalidade, etc. Usa-se habitualmente o termo “países irmãos” para designar uma 
proximidade diplomática qualquer. No caso de Portugal e Angola, a metáfora é talvez 
mais ampla e rigorosa: descreve amizades, acordos, zangas, guerras, negócios, perdas – 
tudo o que se poderia esperar na história de uma família a sério.
Há sempre uma imprecisão quando se festejam os quarenta anos de uma data. Esta-
mos a festejar um evento ou estamos também a festejar o tempo que passou desde 
então? Celebramos um acontecimento ou também a distância que nos separa dele? 
Daí que estas ocasiões sejam quase sempre uma disputa sobre o significado original 
da efeméride, se vemos a data como algo vivo ou como uma formalidade, se a usamos 
como um standard para avaliar o presente ou se é apenas algo distante, um pretexto 
para outra coisa qualquer. 
Cada efeméride é uma discussão, e um indício de que vivemos em democracia é 
podermos fazer esse debate à vista de todos, em voz alta e em público. A melhor 
definição que já li de democracia é que se trata do governo através da discussão; a 
votação é apenas o modo de decidir o resultado do debate. Não deve ser algo que lhe 
põe fim. Ou que o adia até ao próximo sufrágio. 
Nas penúltimas eleições aqui em Portugal, foi eleito um Governo que inverteu radi-
calmente o seu programa e que, perante os protestos dos cidadãos, respondia apenas 
que tinham depositado nele a sua confiança por quatro anos e que portanto o deixas-
sem governar. E foi o que fez – governar –, apesar de todos os activismos, manifes-
tações, etc. Manuela Ferreira Leite foi em tempos criticada por defender que, para 
governar eficientemente, o ideal seria suspender a democracia por seis meses. Mas, se 
se trata simplesmente de suspender a discussão durante algum tempo, seis meses até 
pode ser um bom negócio por comparação com os quatro anos que separam duas 
eleições legislativas. 
Para quem vê a democracia como uma discussão constante, reduzir o debate aos 
curtos meses que antecedem umas eleições é pouco. Somando apenas esses perío-
dos, dos quarenta anos que nos separam do 25 de Abril, por exemplo, sobraria muito 
pouco. Fazendo as contas a cerca de quinze eleições legislativas, somando-lhes oito 
presidenciais e dando um mês de campanha a cada uma (o período legal é menos de 
metade), não chegaríamos a dois anos de democracia por comparação com 38 anos 
de “deixem-nos governar até à próxima eleição” – se só contássemos os dias em que 
se põe a cruzinha, não chegaríamos a um mês.

Estas últimas eleições não tiveram um vencedor claro – a coligação mais 
votada não conseguiu votos suficientes que lhe permitissem afastar a pos-
sibilidade de uma coligação da esquerda. Felizmente, porque pela primeira 
vez em muito tempo discute-se depois das eleições e discute-se a natureza 
da própria democracia. Não é, apesar do que nos querem fazer querer, uma 
perda de tempo, um compasso de espera antes de se tratar das coisas sérias 
– se a democracia é realmente o governo através da discussão é o primeiro 
assunto que importa discutir sempre que possível.
Enquanto as nossas eleições decorriam, em Angola prendiam-se activistas 
pelas suas opiniões, acusando-os de conspiração para derrubar o Governo 
angolano – que já tem um longo historial de intimidação a jornalistas, artis-
tas, escritores, todos que ousem criticá-lo. A possibilidade de criticar algo 
em público é talvez a marca mais crucial de uma democracia. Não interessa 
muito se há eleições, se o que é posto a voto é indiscutível. 
O oposto da discussão é a censura, que suprime e rasura o que pode 
ser enunciado em público. Crítica e censura opõem-se como operações 
matemáticas de sinal contrário. Enquanto uma se soma ao discurso público, 
a outra esburaca-o, degrada-o, fá-lo desaparecer. Significativamente, também 
por cá esta discussão pós-eleitoral tem sido descrita como uma conspiração 
e como um golpe. Algo que põe em causa de modo crucial o status quo, o 
poder.
Há quem defenda que a cultura deve manter uma distância em relação a 
esse poder. Na verdade, nunca pode. Qualquer forma de cultura exercida 
em público que seja substantiva representa sempre o poder. Ou pelo menos 
algum tipo de poder – mesmo na ditadura mais extrema, há sempre diversos 
poderes maiores ou menores que interagem entre si – político, militar, civil, 
cultural, etc. Assim, a arte pode representar o poder dominante, ou pode 
escolher a tarefa mais difícil de representar o poder democrático, de repre-
sentar a discussão, a pluralidade, e a própria ideia de representação. Não é 
portanto acidental que a figura que se destaca entre os activistas angolanos, 
Luaty Beirão, seja um artista, um rapper – uma expressão que vem do calão 
americano para discursar informalmente, e também, noutra acepção, para 
criticar com dureza. Um dos seus significados originais é “bater insistente-
mente à porta.” Um discurso crítico mas informal, que tenta entrar ou sair 
dos limites que lhe são impostos é uma boa descrição para o que se espera 
da arte nos tempos que correm. Nem toda será assim; é muito bom que 
alguma o seja.
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