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Com este texto, emAno Internacional do Voluntariado, pretendo
partilhar um olhar critico e propositivo, que fui construindo entre
a docencia e estudo na area das ciencias sociais!servigo social e as
prdticas de voluntariado, no quadro do movimento associativo de
natureza sociocultural. Representa um re-olhar as prdticas e concepgi5es de cidadania, traduzidas em mode los paradigmdticos, o
liberal eo democr:itico. Recoloca a questao do voluntariado, ancorado em eticas de piedade ou de solidariedade e relacionado com as
prdticas e conceP({i5es de associativismo: tradicional, pragmatica e
emergente- associa~6es de tipo novo. Questiona a globalizagao
como era da sobrevivencia desigual e do pensamento unico, para
propor 0 dire ito autopia - esperanga e perspectivar a intervengao
social, civico-voluntdria e!ou profissional, como actividade cientifico-tecnica e convergentemente etico-politica e estetica, que aposta
na cidadania democrdtica. Uma cidadania, civile social, nao
discriminat6ria e semfronteiras, para gar~ntir pousada e sentido
avida das pessoas e dos povos, sentido que abraga tambem anatureza eo futuro.
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Introdm;ao
Tendo por cemirio 2001 - Ano Internacional do Voluntariado, proclamado pela
Assembleia Geral da ONU (Resolu~aoA/52 de 20 de Novembro de 1997), importa
refundar a consciencia e a cidadania. Importa re-olhar, na nitidez salina do real
(Sophia de Mello Breyner), a necessaria complexidade da semente (Natalia Correia).
Urn tempo de promessa, apesar do desencanto que tambem em n6s provoca. A era
dos extremos (Hobsbawm, 1996) eo nome da globaliza~ao. Importa, por isso, ler as
coisas no tempo e ler o tempo das coisas. 0 tempo - pessoal, familiar, civico,
organizacional e s6cio-hist6rico- e uma dimensao incontormivel da vida, eo nosso
drama, esta condi~ao tnigica deter existencia a prazo incerto. Cabe-nos buscar uma
nova estetica ou arte de saber viver e construir uma etica de solidariedade, alargada
e sem fronteiras, baseada no cuidado: de cada urn em rela~ao a si-pr6prio, em rela~ao
aos outros, em rela~ao ao futuro (nos so e alheio) e em rela~ao ao plan eta, terra-mae
de todos.
Assim, quando o seculo XXI e ainda semente, deixemo-nos surpreender pelo
nosso tempo, sabendo que o chao do real nos abre portas de esperan~a e de sofrimento tambem, se ousarmos olhar o tempo com tempo. Animal polftico, ha vinte e
seis seculos, nos definia Arist6teles, is to e, ser da polis, radicalmente condenado a
viver na cidade. Sob que olhar? Com quais valores?
A cidadania vern a constituir-se, desde meados do seculo XVIII, como questao
crucial das sociedades ocidentais, urn eixo do projecto societal da modernidade. 0
reconhecimento do homem como sujeito de direitos e deveres - ex pres sao da ordem
eo reconhecimento da ciencia como inteligibilidade dos fen6menos da natureza e
sociais- expressao da raziio , sao tidos como pilares da evolu~ao , da riqueza, do
desenvolvimento, isto e, do progresso, daf, a centralidade do Estado e do Mercado
como instancias de regula~ao da sociedade. Para tras, ficava a Comunidade enquanto instancia de regula~ao tfpica das sociedades tradicionais e pre-modernas.
Urn olhar retrospectivo deixa ver, com evidencia tragica, que as expectativas e
promessas se revelam complexas e ambivalentes, porque geograficamente desiguais
(pafses do Norte I pafses do Sul) e socialmente dramatic as (o desemprego, a pobreza,
a fome e as exclusoes instalados nos pr6prios pafses ricos). Uma cartografia politica
e econ6mico-social que nos coloca numa situa~ao de pre-hist6ria (Marx). Se a
modernidade prometeu a civiliza~ao, sabemos que o seculo XX foi a nova era das
desigualdades (Fitoussi e Rosanvallon, 1997), porque nos fez sonhar emancipa~ao
por entre os escombros e pesadelos da violencia- explora~ao- guerras. Uma era
paradoxa! que manifesta o homem como ser infinitamente grandee infinitamente
miseravel (Pascal).
Assim, to mar consciencia do percurso, nada linear, da cidadania (civil, politica,
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social) parece ser condi~ao sine qua non para uma consciencia civica e crftica voltada para o seculo XXI. Uma consciencia dos direitos e responsabilidades humanos,
baseada numa etica relacional e do cuidado pelo outro, pela natureza e pelo futuro .
Buscar urn novo olhar que sustente uma cidadania emancipatoria, pessoal e associativa,
ancorada no direito e no dever simetrico da utopia, que constitua o homem como o
artesiio do oitavo dia (Hubert Reeves), eo proposito deste meu texto .

1. Os direitos humanos e modelos de cidadania

Sem uma consciencia historico-filosofica da condi~ao humana e da cidadania,
esta enquanto eixo fun dad ore propulsor da modernidade, sem a memoria dos tempos
e dos avan~os , dificuldades e amea~as aos direitos humanos e dos povos (atraso no
reconhecimento dos direitos politicos das mulheres , nega~ao dos direitos nos fascismos ocidentais, exibi~ao televisiva ignobil da pena capital pelos E.U.A, resistencia ao reconhecimento dos direitos dos deficientes, de minorias etnicas, religiosas ou
sexuais, persistencia do colonialismo politico e cultural), nao nose possfvel compreender o passado e nele divisar as suas linhas/promessas de liberdade, igualdade, e
fraternidade , segundo a bandeira da revolu~ao politica franco-americana do sec.
XVIII.
Nesta perspectiva, sistematizo os modelos de cidadania que, ancorados na historia recente, estao em confronto e coexistem, no tempo de hoje.

1.1. 0 modelo liberal reproduzido, exemplarmente, no modelo norte-americano

A dupla revolu~ao (politica e industrial), fundante da modernidade, instaura a
cidadania civile politica. Consagra e rege-se pelos direitos humanos, cfvicos e politicos: es cidadao nacional, tens liberdade de expressao e de associa~ao , nao podes
ser condenado sem ser julgado, tens liberdade de religiao e de casamento, tambem o
direito de ser eleito ou votar. Processo len to que marginalizou a mulher eo estrangeiro ... Cidadania civil, enquadrada pelo mercado - capitalismo liberal ou concorrencial,
daf que as condir;oes concretas da liberdade (Antonio Sergio) nao foss em asseguradas pelo Estado.
0 modelo liberal assenta na ideia de que a subsistencia (saude, educa~ao, seguindividual e familiar. Para os inaptos ou
desfavorecidos, a generosidade dos cidadaos, particularmente dos ricos, e a ac~ao
social supletiva do Estado sob a forma de assistencia publica, necessariamente discticionmia.

ran~a social) deve ser garantida pelo esfor~o
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Hoje, nos E.U.A, eesta mentalidade como dominante que persiste: cidadania civil,
baseada no contrato, porque a cidadania social eencarada como insucesso pessoal/
familiar e por is so anedada para o campo da caridade (v. Gordon e Frazer, 1995). 0
suposto eque a protec<;:ao social assegurada pelo Estado gera dependencia, diminui
o cidadao e, por is so, esocialmente estigmatizante (os coitados ... os fracos ... os
imbecis ..., numa sociedade cuja auto-imagem ede sucesso generalizado). Entre republicanos e democratas as diferen<;:as sao curtas.

1.2. 0 modelo da democracia crista contraditado pela critica dos catolicos progressistas
De facto, Leao XIII (Rerum Novarum, 1891) den uncia o capitalismo liberal como
capitalismo selvagem.
A situa<;:ao das classes trabalhadoras por via da explora<;:ao/domina<;:ao capitalista
era descrita por filantropos e revolucionarios como dramatica.
A doutrina social da igreja cat6lica, sem deixar deter por referencia o liberalismo,
condena apenas os seus excessos. Posicionada na caridade como esmola, apela a
interven<;:ao do Estado em favor dos desfavorecidos e incentiva a misericordia dos
patroes e dos ricos.
Este modelo que persiste, por mais que a caridade tome por nome solidariedade
(atentemos no percurso de muitas IPSS), e criticado pelos cat6licos que, desde
meados dos anos 60, adoptam a doutrina do Concflio Vaticano II e a Teologia da
Liberta<;:ao. Neste quadro e considerando o impulso do ecumenismo, que convoca
para o dialogo das religioes como factor de paz, a proposta de uma etica global
(Hans Kung, 1998).
No caso de Portugal, cujo Estado Providencia euma constru<;:ao de Abril, a mentalidade cat6lica conservadora permanece como tra<;:o cultural ainda extremamente
arreigado. Brandos costumes enraizados por uma socializa<;:ao familiar, escolar e politica, dada apena-compaixao-piedade em detrimento do reconhecimento dos direitos
e deveres das pessoas e da responsabilidade dos poderes publicos.

3.3. 0 modelo marxista subvertido pelo modelo do socialismo real
Em 1848, em Londres, Marx e Engels redigiram, a pedido do movimento sindical e
operario, o Manifesto.
Uma proposta alternativa ao liberalismo, que tendo feito a revolu<;:ao, produziu
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uma sociedade estruturalmente dualista: ricos e pobres, entrincheirados em classes
antag6nicas.
0 desfgnio era a transforma<;ao social segundo a utopia humanista e promissora
do Manifesto: No lugar da velha sociedade burguesa com as suas classes e antagonismos de classes surge uma associafiiO em que o livre desenvolvimento de cada urn
ea condifiiO para o livre desenvolvimento de todos (Marx e Engels, 1848: 85).
Urna cultura supostamente alternati va que, experimentada des de 1917, acabou por
se ocultar com a queda do Muro de Berlim (1989). Uma cidadania social, construfda
a mao de ferro, com a anula<;ao da cidadania civil. Uma transforma<;ao anti-capitalista
como desejo que se traduziu em totalitarismo, para sofrimento e elimina<;ao de muitos .... Hoje, muitos louvam a democracia capitalista como repasto e fim da hist6ria. 0
modelo marxista transformou-se em estatismo social (Alain Touraine, 1981) inconciliavel com os direitos cfvico-polfticos, reconhecidos a ocidente. Apesar dos desafios
em presen<;a, este modelo ainda perdura.

3.4. 0 modelo europeu- a cidadania democratica
A Europa do Norte e do Centro fez a revolu<;ao polftica (Fran<;a), a revolu<;ao
industrial (Gra-Bretanha) e a revolu<;ao social (Alemanha). Para esta, o movimento
operario e sindical foram decisivos. Entre a repressao eo reconhecimento dos seguros sociais obrigat6rios (direitos sociais), Bismarck rendeu-se, no ultimo quartel do
seculo XIX, instituindo a cidadania social para evitar a revolu<;ao social.
Desde entao, a Europa, chamada rica e desenvolvida, desenvolveu polfticas sociais publicas para proteger os direitos econ6mico-sociais (emprego, seguran<;a social,
saude, educa<;ao, habitasao, ... ). Fe-lo nao negando a cidadania civil, inequivocamente a nfvel do discurso. E a era do Estado Providencia ou Estado Social.
Apesar do tempo das vacas magras (crises peri6dicas, a partir dos anos 70), foi
possfvel aEuropa nao mediterranica (bern diferente da traject6ria da Italia, Espanha,
Portugal e Grecia) ser capaz de combinar a defesa da cidadania civil com amplas
garantias a nfvel da cidadania social. Esta, por vezes, amea<;ada pelo processo de
globaliza<;ao.
Uma outra cultura, num espa<;o de economia de mercado que, apesar das dificuldades/problemas actuais, deixa disponfvel os contornos de urn modelo de cidadania
democnitica. Uma experiencia que, testada no tempo, nos ajuda a reflectir e a resistir,
dado que OS direitos humanos, particularmente OS sociais, nao sao irreversfveis
(Soromenho-Marques, 1996). Assim, a experiencia da Uniao Europeia constitui-se
como uma porta entreaberta, porque apesar da controversia sobre a questao das
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necessidades humanas bdsicas, em termos teoricos e politicos, estas hegemonizam o
discurso da coesao social por via das politicas sociais publicas, cujos eixos sao: a
liberdade individual, a igualdade de oportunidades e a equidade, entendida como
discriminac;ao positiva, sem a qual nao se garante aos oprimidos e marginalizados a
igualdade de oportunidades (Pereira, 2000).

4. 0 voluntariado entre a etica da "piedade" e a etica da "solidariedade"
2.1. A piedade de ontern urn capital simb6lico
Pelos 500 anos da fundac;ao da Santa Casada Misericordia de Lis boa e publicado
o livro As Obras de Misericordia para o Seculo XXI, que consubstancia uma analise
socio-historica e prospectiva sobre as obras de misericordia corporais e espirituais,
da autoria de dezasseis colaboradores, entre academicos e politicos. Coube-me a
elaborac;ao do texto-conclusao Os valores e a cidadania. A urgencia de garantir
pousada (p.163-187).
Como sabemos, as obras de misericordia (em numero de catorze, simetricamente
divididas entre corpo e alma) sao uma referencia valorativa da cultura ocidental. Uma
tradic;ao de humanismo cristao que a modernidade cruzou como humanismo laico.
Representam urn capital simbolico que disponibiliza valores, posteriormente consagrados em direitos direccionados para a satisfac;ao das necessidades humanas, estas
sempre social e historicamente determinadas, conforme as epocas e as sociedades e,
dentro da mesma epoca, conforme os pafses. Daf, a cartografia das necessidadesdireitos do nosso tempo, traduzida em cenarios sociais que tocam os extremos da
desigualdade e do escandalo.
No entanto, as obras de misericordia, inspiradas no texto bfblico, impuseram-se
sociologicamente segundo a etica da piedade, uma etica que persiste, mesmo quando, hoje, toma por nome solidariedade. A piedade-compaixao-caridade empobrece o
rico eo pobre, converte-se em ofensa ou atentado a uma cultura dos direitos humanos. De facto, nao e sobretudo uma questao moral. Euma questao de mentalidade,
uma questao cfvico-cultural, urn resistir ou nao-saber resgatar, hoje para o futuro, os
frutos amadurecidos do passado.

2.2. 0 voluntariado tern a idade do hornern
Em Ano Intemacional dos Voluntarios, vale reconhecer o voluntariado como pilar
da humanidade, porque expressao de dadiva, abnegac;ao, generosidade. Mas tambern, transversalmente, expressao de sacrij(cio egocentrico ou de pratica anti-democrdtica (Richmond, 1922). Nesta sua ambivalencia, o voluntariado ameac;a a
cidadania democratica.
Interven<;ao Social n' 25/26, 2002
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Se o voluntariado for re-emergencia da caridade (Gordon, 1993) torna-se uma forma de conservadorismo que impede ou obstaculiza a cultura dos direitos humanos e
mina a etica da solidariedade alar·gada e sem fronteiras. Ocultando a injusti~a social e
desresponsabilizando OS poderes publicos (de ambito nacional e internacional),justifica e protege a globaliza~ao do mercado sem uma etica global (Kung, 1998). Assim,
o voluntariado se converte em obsticulo acidadania democnitica. A persistencia do
voluntariado tradicional nao serve a for~a eo potencial de investimento e afirma~ao
da sociedade civil e das comunidades, enquanto espa~os sociais de providencia.

4.3. A reinven~o do voluntariado como exercicio da cidadania e revitaliza~o da
sociedade civil
A sociedade nao se esgota no Mercado nem no Estado, ou seja, no sector privado
e no sector publico. Entre os dois, encontra-se a area da sociedade civil, que inclui a
familiae outras institui~6es de natureza nao econ6mica, como forum para a democratiza~ao da democracia (Giddens, 2000). Insinua-se, neste quadro de procm·as alternativas, a pressao da sociedade civil enquanto for~a e energia, recusando a violencia,
mas consciente que o dialogo com os Estados eo Mercado e confrontacional.
Contudo, a sociedade civil materializada nas organiza~6es nao-governamentais,
vinculada a uma globaliza~ao alternativa, que nao significa anti-globaliza~ao, radicase no voluntariado enquanto participa~ao cfvica e sem fronteiras, isto e, exercfcio da
cidadania como vontade/sentido dos direitos e responsabilidades humanos. Com
uma nova etica, nao individualista e nao antropocenctrica, mas solidaria como outro,
o ambiente e a natureza. Com causas de luta e co-responsabilidade etica e politica:
Participaftlo soliddria, assim define a Lei da Assembleia da Republica (Lei n°71!98),
para o exerdcio livre de uma cidadania activa e soliddria (que) pro move e garante
a sua autonomia e pluralismo (art0 S0 ), e que ntio deve substituir os recursos humanos considerados necessdrios aprossecufiio das actividades das organizafi5es promotoras (n°S, art0 6°).
0 Decreto-Lei no 389/99, de 30 de Setembro, do Ministerio do Trabalho e da Solidariedade, que regulamenta a Lei, defende-se da men talidade catitativo-assistencialista
portuguesa, afirmando que o voluntariado euma actividade inerente ao exerdcio
da cidadania que se traduz numa relafiiO soliddria para como proximo, participando de forma livre e organizada, na solufiiO dos problemas que afectam a sociedade em geral.

Para que este voluntariado aconte~a e se desenvolva por via da inser~ao em
existentes ou por via da cria~ao de novas organiza~oes, necessitamos de
uma nova cultura cfvica. A fe ou a cren~a (direito de liberdade religiosa) de cada urn
s6 podera funcionar como imperativo pessoal e fntimo da sua co-responsabilidade
institui~6es
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pelo outro, recusando radicalmente o ressurgimento, em tempo de recessao, da caridade como esmola. Recusa que e crftica do catolicismo social e do formalismo da
cristandade sociologica, que subvertem o sentido bfblico da caridade como agape/
amor (Cf. Gandon, 1993).
Assim, urn novo contrato social funda-se num novo olhar (todos os saberes saonos necessarios, das ciencias as letras e a filosofia, as artes e a sabedoria popular),
numa nova politica (a participar;ao como habitus quotidiano), numa nova etica (a
solidariedade como reciprocidade e co-responsabilidade) e numa nova estetica (o
prazer de viver, de encantar-se como outro e com a natureza), como nos propoe
Boaventura Sousa Santos. Daf, a importancia da educar;ao dos adultos, dos jovens e
das crianr;as em prol da defesa e promor;ao dos direitos humanos.

A visibilidade da forr;a de pressao da sociedade civil, possfvel pelos media, em
afirmar;ao, desde meados dos anos sessenta atraves dos novos movimentos sociais,
opera a transir;ao de urn voluntariado passivo para a defesa de uma cidadania activa.
Uma mudanr;a com sentido de futuro, por mais que semente complexa seja, na alvorada do seculo XXI, f01jada com progressiva determinar;ao nos pafses ricos, mas tambern nos pafses do Terceiro Mundo ate sob a forma de viol en cia.
No caso do nosso pafs, a emergencia da sociedade civile urn facto de Abril. Urn
processo com picas (74- 76), urn processo em lenta consolidar;ao ate hoje, refeitos
da euforia do possfvel revolucionario, constituindo-se em forr;a nao violenta pela
consciencia crftica e pratica colectiva. Enquanto se aguarda o resultado do estudoinventario das organizar;oes que promovem o voluntariado, urn dos objectivos da
Comissao Nacional para o Ano Internacional dos Voluntarios, presidida por Maria
Jose Rita, estima-se que 250.000 portugueses exercem voluntariado em hospitais,
prisoes e paroquias. Todavia, como sublinha Acacio Catarino, para alem do
voluntmiado social, tem-se vindo a desenvolver, nas ultimas decadas, urn voluntmiado
nas areas ecologica, artfstica e cultural. Novas causas e problemas comuns, isto e, da
comunidade, como a SIDA, despertam a consciencia social e impulsionam a solidariedade como proximo, de forma organizada. Paradoxalmente, mas a semelhanr;a dos
pafses do norte e centro da Europa, em Portugal, a medida que se foi construindo o
Estado Providencia simultaneamente se tern vindo a afirmar o protagonismo da sociedade civil. Todavia, campeia ainda a cultura do mal-dizer que psicanaliticamente
sustenta e justifica a passividade eo deixar-correr cfvicos.
0 novo voluntariado, contra a logica de time is money e daf a esmola-dinheiro,
constitui dar tempo aos outros como demarcar;ao e alternativa. Permitir-conceder
tempo a si proprio e partilhar o seu tempo como outro definem o criterio estetico e
etico da sociedade alternativa.

Afumar o voluntariado, como cidadania-participativa versus cidadania de subditos,
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tern na Declara);iio de Paris (Congresso Mundial, da iniciativa da International
Association for Voluntary Effort- lAVE, de 14 de Setembro de 1990) o quadro de
principios, deveres e objectives que devem parametrizar o voluntmiado. Assim, destaco:

- os voluntaries reconhecem a todo o homem, mulher e crianya, o dire ito de se
associarem, independentemente da sua raya, religiao, condiyao fisica, social
ou material; respeitam a dignidade de todo o ser humano e a sua cultura( ... )
- encorajar a transformayao do compromisso individual em movimento colectivo; apoiar de maneira activa a sua associayao, aderindo conscientemente
aos seus objectives( ... ); trabalhar com etica no desempenho das suas funy5es( ... )
- declaram a sua fe na acyao voluntaria, como uma forya criadora e mediadora
para: respeitar a dignidade de toda a pessoa, reconhecer a sua capacidade
de exercer os seus direitos e ser agente do seu proprio desenvolvimento;
contribuir para a resoluyao dos problemas sociais e do ambiente; a construyao de uma sociedade mais humana e mais justa( ... )

- convidam os Estados, as Institui);oes Internacionais, as empresas e os meios de comunica);iio social a unirem-se a eles, como parceiros, para construir um ambiente internacional favordvel a promo);iio e apoio de um
voluntariado eficaz, acess{vel a todos, sfmbolo da solidariedade entre os
homens e as na);oes.
Contra a global violencia, osfilhos da luz, sensfveis as pessoas, a natureza e ao
futuro, escolhem a globalizayao alternativa da solidariedade e da paz. Uma utopia:
inverter a marcha da hist6ria. Mas cabe aos melhores e sobretudo aos imprescindfveis, segundo Brecht, ousar pela dialectica: 0 que sabe ao que se chegou, que hd a{
que o retenha?

1. Modernidade e praticas- concep~oes de associativismo
1.1. Sem memoria s6cio-hist6rica tudo se esvai
Reportando-nos apenas ao nosso tempo, o da modernidade, identificamos uma
estreita relayao entre a mudanya dos movimentos sociais e do associativismo e a
traject6ria do capitalismo ocidental. Assim, entre o seculo XIX e os anos sessenta
(capitalismo liberal e capitalismo monopolista), afirma-se o movimento das classes
trabalhadoras em luta pelos direitos de liberdade e igualdade, sustentado em associay5es

lnterven9ii0 Social n• 25/26, 2002

-

Ernesto Fernandes

de fndole diversa: mutualidades, cooperativas de prodw;ao e consumo, colectividades de cultura, educa~ao nao formal, recreio e desporto, sindicatos e partidos de
classe. Eo tempo do movimento openirio.

A partir dos anos sessenta, novos movimentos sociais pelos direitos culturais ou
de autonomia expressam-se em novas associa~6es pelo anti-colonialismo, o antiracismo, a nao discrimina~ao entre homem e mulher, a defesa do ambiente e do patrim6nio construfdo, a promo~ao e divulga~ao artfsticas, a crftica da escola-instru~ao,
a coopera~ao com os pafses do Terceiro Mundo.
Desde entao, sao mutiplas as mudan~as. Mudan~as a nfvel do crescimento acelerado do numero de associa~6es. Mudan~as a nfvel da diversifica~ao das necessidades e interesses que sao objecto da cria~ao de novas associa~6es. Mudan~as ainda
a nfvel de organiza~ao e funcionamento para possibilitar a intersubjectividade e a
participa~ao no seio das associa~6es.
Entre n6s, apesar do atraso e singularidade do nosso processo de industrializa~ao- urbaniza~ao, o movimento associativo vai afirmar-se desde meados do seculo
XIX e desenvolver-se com a Republica. A instaura~ao do regime de ditadura nao s6
o fere de raiz com a ilegaliza~ao dos sindicatos e partidos, como vai reprimir e controlar as actividades culturais das associa~6es.
Privados da democracia polftica, a persegui~ao, o isolamento e a luta pela simples
sobrevivencia vao afectar a voca~ao inicial das as socia~6es- a sua dimensao cfvico-cultural. Porque resistir e diffcil, sao sobrevalorizadas as actividades recreativas e
desportivas em detrimento das actividades de educa~ao cfvica e da perspectiva
emancipat6ria que animava a vida eo projecto das associa~6es. Mais, mecanismos
de controlo interno, ditados pelos orgaos de Direc~ao, vao- em nome da sobrevivencia- sufocar ou impedir manifesta~6es minorit<irias de resistencia e inova~ao. E
a instala~ao de urn conservadorismo generalizado no seio das associa~6es a par da
aliena~ao provocada na sociedade portuguesa pela cultura oficial.
0 25 de Abril, a institucionaliza~ao do Estado de direito democnltico, a inser~ao
de Portugal na comunidade europeia e na vida internacional, foram clarificando a
importancia da sociedade civil, do papel dos cidadaos e das suas organiza~6es face
a uma crise que se revela civilizacional, uma policrise (Edgar Morin).
A re-emergencia da sociedade civil, manifesta na expansao e diversifica~ao do
associativismo (solidariedade social, educa~ao, cria~ao artfstica, defesa do patrim6nio, preserva~ao do ambiente, coopera~ao com os pafses africanos e ex-col6nias)
constitui urn dos sinais dos novos tempos, fruto da democracia e das esperan~as de
Abril, mas tambem da crftica ao estatismo e ao modelo de desenvolvimento dos
pafses ricos, crftica que se generaliza a partir dos anos sessenta.
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A liberdade de associac;ao, consagrada na Constituic;ao no artigo 46°, tem-se
traduzido, nas ultimas decadas, em associa~oes de tipo novo, ensaiando a democracia
participativa atraves da luta pela protecc;ao dos direitos consagrados (crianc;as e
jovens, idosos, mulheres, pobres e exclufdos socialmente, ... ), pelo reconhecimento
de novos direitos (minorias, anti-racismo, ambiente, ... ) e pela experimentac;ao de novas estrategias de desenvolvimento, o desenvolvimento local. As associac;oes de
desenvolvimento local, em expansao na decada de noventa, constitufdas por iniciativa de grupos de cidadaos ou de entidades publicas locais e regionais, privilegiam os
recursos end6genos (patrimoniais, ambientais e humanos) e adoptam uma
racionalidade de parceria e rede. Constituem-se como forc;a de pres sao para enfrentar
o isolamento, a desertificac;ao demografica e contrariar a desigual distribuic;ao dos
fundos comunitarios entre o litoral eo interior.

3.2. A modernidade em convulsao e concep~oes de associativismo
Apesar da cultura dominante que proclama retoricamente os direitos das pessoas
e dos povos, a visibilidade da sua violac;ao e manifesta. As desigualdades polfticas,
socioecon6micas e culturais presentes, em Portugal e nas sociedades ditas desenvolvidas, sao geradoras de urn mal estar que mergulha na perplexidade ou na indiferenc;a muitos dos cidadaos. A cultura ofical, ocultando a realidade dos factos, defende a estabilidade da des-ordem e da coesao social passiva, convocando e distraindo
os cidadaos para o consumo e para o sucesso individual. Re-instala-se a ideologia
liberal, a lei da selva, encoberta pelo Estado de direito que negligencia, na pratica, a
satisfac;ao dos direitos e faz coro como discurso da solidariedade para iludir a natureza polftica e etica das desigualdades e das atrocidades.
Como refere Norberto Bobbio 0 problema fundamental em relafilO aos direitos
do homem, hoje, nilo etanto 0 de justified-los, mas 0 de protege-los. Trata-se de um
problemaniiofilos6fico, maspolftico (Bobbio, 1992: 24). Umproblemapolfticoque
nao se esgota dentro das fronteiras de cada pais como solenemente reconheceu a
ONU, em 1995, na CimeiraMundial sabre o Desenvolvimento Social.
Para esta estrategia de desenvolvimento, que assenta na interdependencia como
urn facto (familiae outros grupos primarios, localidades, regioes, pafses, mundo),
surge-nos a solidariedade como urn valor, se essa for a nossa escolha, se tivermos a
liberdade e a ousadia de a querer para dar direcc;ao emancipat6ria ainterdependencia.

Eneste contexto de referencias etico-politicas e de novas praticas sociais enformadas
pelos princfpios da solidariedade e participac;ao, que melhor se compreende os limites
da democracia polftica ou representativa e se pode apostar na democracia directa,
participativa, ascendente e descentralizada, para enquadrar e revitalizar a propria
democracia politica.
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Nesta perspectiva, a organiza9ao dos cidadaos, materializada em associa96es formais e nao formais e ancorada nos direitos humanos, constitui-se como modo cultural
alternativo. Espa9os de expressao pessoal e exercfcio da cidadania activa e espa9os
de educa9ao, na cidade, para o desenvolvimento: concep~ao emergente associativismo de tipo novo. De facto, outras concep96es coexistem e hegemonizam o
movimento associativo: a concep~ao tradicional ou revivalista que reproduz o modelo associativo do seculo XIX- espa9o de convfvio, entreajuda e amizade, visando
contribuir para a educa9ao do homem novo e integral, assente em pniticas e recursos
humanos sempre volunt:hios; a concep~ao pragmatica ou empresarial que introduz
nas dinamicas associativas os princfpios da organiza9ao formal e da gestao (quase)
profissional, e se reduz amera presta9ao de servi9os ao s6cio- consumidor, subestimando a participa9ao volunt<iria e a democracia interna.
A formula9ao destas tres tendencias (emergente, tradicional e pragmatica) aproxima-se das concep96es elaboradas por Licfnio Lima, nas suas andan9as pela Universidade e pelas associa96es do Minho (Lima, 1994).
Mas a reflexao eo debate, ainda em cfrculos restritos, nao se confinam ao movimento associativo de natureza sociocultural. 0 debate e a controversia atravessam,
hoje, embora sem visibilidade publica, o movimento sindical. Persiste, para a maioria,
a defesa de uma tradi9ao associativa amedida do seculo XIX. Re-actualizando as
16gicas do passado, conserva-se, nao se renova.

4. A interven~ao social virada para o associativismo como exercicio e motor da
cidadania democratica
Por razoes que se prendem com a nossa heran9a cultural, nascemos no escuro e
fomos educados para o medo (Jose Cardoso Pires), persiste a ideia de reduzir a
educa9ao ao contexto da escola, desvalorizando e mesmo ignorando as possibilidades licas de socializa9ao oferecidas, particulatmente, atraves das praticas associativas
e da participa9ao na comunidade. Deficitarios na educa9ao-escola, menosprezamos a
educa9ao-sociedade civil (a educa9ao nao formal). Urn secreto e hist6rico fado, apesar de vinte e sete anos de Abril, que reproduz o trio folcl6rico e salazarista de fado,
futebol,fdtima, retardando o desfgnio de Abril democracia, descolonizar;;iio, desenvolvimento.
A educa9ao nao formal compreende todas as areas de actividade humana em que
cada indivfduo aprende e aperfeir;;oa as suas maneiras de fa zer eo seu saber. Estas
actividades tem em geral um cardcter interdisciplinar, organizado emfunr;;iio de um
objectivo mas niio forr;;osamente com sequencias de tipo escolar, num espar;;o e tempo determinados. A educar;;iio niio formal visafundamentalmente a aquisir;;iio de
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novas capacidades e nilo a acumula~ao de conhecimentos, t{pica da
formal. (Benavente, Wall, Gago, Salgado, 1980: 9).

educa~ao

Neste quadro de referencias e escolhas, as associac;oes, como espac;os de autoorganizac;ao dos cidadaos, torna-se necessaria que clarifiquem a sua estrategia de
servh;o aos associados e de servi~o acomunidade, ou seja, impmta que equacionem
o seu papel, retomando, para o tempo presente, a sua vocac;ao civico-cultural. Uma
vocac;ao de contracultura, isto e, de serem espac;os de experimentac;ao colectiva e
criac;ao de sentido da vida pela comunicac;ao/participac;ao, pelo exercicio da democracia interna e pela inserc;ao na comunidade local, condic;ao para a solidariedade
com outros locais, pr6ximos ou distantes, confrontados com interesses e necessidades que nos sao comuns.
A nova cidadania, que urge construir, comec;a aqui, mesmo ao lado, com os vizinhos, como falavam os antigos. E sera fruto da educac;ao, entendida como uma disciplina do cardcter que, ao inves de favorecer as tendencias passionais, a expansilo
do sentimento, o pendor para a demagogia, a histerica dramatiza~ao da vida publica,fosse um desenvolvimento da iniciativa, da vontade de criar uma sociedade
melhor, da responsabilidade, do auto-dom{nio, da liberta~ao quotidiana, do selfgovernment (Sergio1954: 16). A intervenc;ao, civico-voluntaria e/ou profissional, tern
a mudanc;a social como designio, experimentada em projectos de intervenc;ao que,
hoje, sao susceptiveis de analise te6rico- operativa (Guerra, 2000)
0 movimento associativo esta confrontado com problemas e desafios, mas igualmente com oportunidades unicas, sea escolha for constitui-lo como eixo fundamental para aprofundar a demoe1·acia e encorajar a solidariedade, quer a nivellocal, quer
a nivel global.

Neste quadro de reflexao, visando urn associativismo de tipo novo ou alternativo,
considero fundamental que se in vista nos seguintes dominios da vida associativa: a
relac;ao das associac;oes com a comunidade; a natureza dos projectos e actividades;
a formac;ao de dirigentes e animadores; a democratizac;ao interna; a criac;ao de estruturas de coordenac;ao.

4.1. A rela~ao das associa~oes com a comunidade
Promover a relac;ao e inserc;ao das associac;oes na comunidade para intervir em
projectos colectivos mobilizadores, quer de opiniao e reivindicac;ao, quer de colaborac;ao em soluc;oes progressistas para reduzir as injustic;as e os processos
marginalizadores e ampliar a participac;ao e o gosto pel a vida na cidade e recriac;ao da
sua identidade.
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Firrnar esta relac;ao com a comunidade implica assumir-se como parceiro exigente
junto dos servic;os da administrac;ao locale central, contrariando o centralismo, a
burocracia e a subordinac;ao ao poder dos funciomirios e tecnicos das instituic;oes
publicas. Implica igualmente apostar na criac;ao de redes (formais e informais, locais
e extra locais) de natureza associativa. Significa tambem privilegiar a relac;ao com as
escolas, fazendo cruzar a educac;ao nao formal com a educac;ao escolar, estabelecendo formas regulares de colaborac;ao (instalac;oes, equipamentos, projectos, saberes),
des-isolando a comunidade escolar e aprendendo com ela.
Esta relac;ao desenvolve e afirma a comunidade local como campo natural de
exercfcio e aprendizagem cfvica e potencia a abertura a outras comunidades, baseada
em interesses e causas comuns e sem fronteiras. A causa de Timor e urn exemplo
unico, entre n6s.

4.2. A natureza dos projectos e actividades
Superar a 16gica do recreativo, do desportivo e da prestac;ao de servic;os sociais,
porque esta empobrece e retarda uma cultura emancipat6ria e reproduz a men tali dade
consumista, ou seja, os projectos e actividades devem cruzar o social, aformat:;iio/
educa~iio eo cultural, instituidos como campos estanques a nivel politico-administrativo e a nivel da formac;ao academica e profissional.
Importa, por isso, cuidar da natureza dos projectos a desenvolver, assegurando a
articulac;ao com os projectos e eventos locais das outras associac;oes, autarquias e
servic;os sociais publicos, e dan do voz e expressao as questoes I desafios em presenc;a: os direitos do homem e os novos direitos, os direitos culturais. Apostar em projectos que cultivem o dialogo intergeracional e a interculturalidade, contrariando a
cultura desumana da discriminac;ao (novos/velhos, nacionais/estrangeiros, normais/
anormais, natureza/cultura,... ), do individualismo e do antropocentrismo, que ignora
os direitos da natureza e do futuro.

4.3. A forma~ao de dirigentes e animadores
Ultrapassar a ideia feita e consolidada de centrar as dificuldades das associac;oes
a nivel econ6mico - financeiro e de instalac;oes. Efraca a consciencia da necessidade
de formac;ao. Nao se reconhece na pratica que o principal e nuclear capital das associac;oes sao as pessoas, na sua busca ambivalente e no seu espanto de potencialidades
e capacidades a desenvolver. Por isso, a tomada de consciencia de que a forma~ao
civico-cultural se faz em exercicio, ou seja, o valor de toda e qualquer actividade ou
projecto depende da qualidade que for imprimida a nivel da sua preparac;ao - concepc;ao
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e execu~ao- avalia~ao. Esta devera sera linha de orienta~ao para uma pedagogia da
pnitica dos direitos humanos no seio das associa~6es, entendidas estas como espa~os de forma~ao , facilitadores da expressao e capacita~ao para a cidadania. Obviamente, sem prejufzo de momentos de forma~ao formal a nfvel cognitivo-instrumental
requeridos pela qualifica~ao das pniticas (gestao de recursos, dinamica de grupos,
elabora~ao de projectos e relat6rios, novas tecnologias da informa~ao e da comunica~ao).

Nesta area de desafio, ha tanto a fazer. E de novo a rela~ao com a comunidade
revela-se fulcral. A rela~ao das associa~6es com a escola-academia atraves dos especialistas, particularmente das ciencias sociais (a propria renova~ao da escola e dos
centros de investiga~ao passa pela sua capacidade de rela~ao com a comunidade,
contrariando o elitismo eo div6rcio intelectual).

4.4. A democratiza~ao interna
Ponto quente das dinamicas e bloqueios associativos. Prevalece a democracia
formal (assembleia geral, direc~ao, conselho fiscal) que reproduz a 16gica tripartida
da democracia polftica. Ea reprodu~ao do sistema que, em boa hora a nossa civiliza~ao inventou, mas que ja nao serve porque nao nos chega. Esta formalidade democratica, embora necessaria, desbarata a energia e o gosto, e bloqueia a vontade de
participar na constru~ao e defini~ao dos destinos colectivos.
Serve a liberdade dos notaveis, des-educa e mais grave sub-educa, refor~ando a
de subditos, desencantados e desapaixonados pela coisa publicae colectiva. Esta democracia formal oculta as rela~6es de poder, fomenta a regula~ao/controlo
e mina gravemente a democracia como intersubjectividade e propulsora de
subjectividade. Por is so, a necessidade de mudan~a pela circula~ao da informa~ao,
ausculta~ao dos associados, pela cria~ao de grupos de trabalho em fun~ao dos projectos, pela articula~ao/colabora~ao regular dos orgaos sociais (mesa da assembleia
geral, direc~ao e conselho fiscal), pela valoriza~ao da assembleia geral como espa~o
privilegiado de participa~ao e nao apenas como instancia burocratica de aprova~ao
do relat6rio de actividades e contas, do plano e or~amento.
condi~ao

4.5. A cria~ao de estruturas de coordena~ao
Quando se fala tanto de parcerias, redes, protocolos de coopera~ao, trabalho
integrado, como compreender que retarde a cria~ao de estruturas a nfvel concelhio e
nacional. No caso de Almada, sendo a consciencia desta necessidade defendida
desde antes do 25 de Abril, nao foi, ate hoje, possfvel experimentar o princfpio que a
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uniao faz aforr;a. Pelo pafs fora, as tentativas ensaiadas ou institufdas (Federa~ao
das Colectividades de Cultura e Recreio, Uniao das IPSS, Uniao das Miseric6rdias,
Plataforma das ONG) nao tern expressao sociopolftica com visibilidade. Persiste uma
cultura corporativa e localista, uma cultura paroquial, quando o global a ninguem
pede licen~a para regular-coloniza-uniformizar. Contudo, na 16gica do desenvolvimento local, Manifesta, promovida por estruturas e agentes de desenvolvimento
local, tern vindo a desenhar-se como urn espa~o de exposi~ao de projectos, troca de
experiencias e debate, na base do princfpio de agir localmente, pensar globalmente.
Importa exibir na pra~a publica as "boas pniticas", nao para serem reproduzidas, mas
como "sal" e "fermento" de outras novas pniticas.

Sobre esta questao reconente, no ambito do Encontro do Movimento Associativo
do Concelho de Almada, realizado em 18 e 19 de Novembro de 1989, na Cova da
Piedade, pelo Centemirio da SFUAP, foi aprovada uma Resolu~ao Estrutura InterAssociativa, que contempla a natureza, os objectivos, o ambito, a constitui~ao, os
recursos e a estrategia de lan~amento do que seria o Secretariado das Associar;oes
do Concelho de Almada (EMACA, Documenta~ao, 1989). Medida, ainda hoje, por
implementar, apesar de defendida no estudo de canicter hist6rico-sociol6gico do
associativismo almadense, da iniciativa da Associar;ao Semear para Unir (1984 ).
Persiste o confronto com a cultura tradicional que resiste a uma 16gica alternativa: a
dos novos movimentos sociais. Segundo, o texto biblfco, os filhos das trevas sao
mais prudentes que osfilhos da luz.
A cidadania, materializada em organiza~oes-redes (locomotivas da hist6ria), sustenta-se em capacidade crftica e sentido-risco da inova~ao , porque, como disse o
jovem Marx, nas suas teses sobre Feuerbach: Osfil6sofos limitaram-se a interpretar
o mundo de diversas maneiras; o que importa etransformd-lo (Marx, 1975: 30). Tern
a palavra e a for~a a sociedade civil: educarmo-nos para uma cidadania activa, semeando por lutas miudinhas urn outro presente com futuro.

5. Globaliza~ao e direito autopia
5.1. Urn mundo desvairado

E frequente reduzir-se a globaliza~ao ao surgimento de novos mecanismos
econ6micos: os mercados financeiros mundiais abertos 24 horas por dia (economia
de casino). Ou ainstantaneidade da informa~ao e asua circula~ao planetaria. Contudo, a globaliza~ao modela-se como urn processo de mudan~as multiplas tambem a
nfvel pessoal, familiar, intersubjectivo e local. Porque tudo e relacional, as esferas do
ideol6gico e do cultural nao escapam a esta ruptura da sociedade modern a, em curso
nos ultimos 30 anos.
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A globaliza9ao recomenda-se pelo conjunto de promessas e expectativas que
liberta: os avan9os cientificos e tecnol6gicos a permitir o conhecimento e a informa9ao espantosamente acessiveis; a consciencia dos direitos da natureza e a luta pela
preserva9ao dos recursos naturais; a sensibilidade as culturas locais e a defesa das
identidades em oposi9ao ao colonialismo e uniformiza9ao culturais; a recusa do
etnocentrismo pela multiculturalidade em nome da paz e da tolerancia solidaria; a
abertura a diversidade de estilos de vida e a aventura das diferen9as e projectos
reconhecendo urn lugar ao sol as artes, ao niio material.
Mas a globaliza9ao interroga-nos atraves das disparidades e riscos que produz,
intimida e gera impotencia: o abismo entre paises do Norte/desenvolvidos e paises
do Sul/subdesenvolvidos; a pobreza e as exclusoes sociais escandalosamente instaladas nos paises ricos, bern como o desemprego estrutural; o racismo e a xenofobia
crescentes nos paises democraticos e toda a sorte de discrimina96es face as mulheres, aos velhos, aos deficientes, aos imigrantes; o trafico de seres humanos (mulheres e crian9as) a triangular com as redes do neg6cio da droga e das armas; o imperio
do lucro desmedido em prejuizo da qualidade do ambiente e da protec9ao do patrim6nio construido; os crimes contra a humanidade de ditadores protegidos ou consentidos; uma Africa em agonia pela guerra, fome e outros flagelos e catastrofes.
Neste jogo de promessas e excessos, neste confronto tantas vezes mortal entre
amor e 6dio para lembrar Freud, aprender a linguagem dos direitos humanos e dos
povos e a via que pode casar liberdade e democracia. Ou seja, consolidar e aprofundar
a democracia politica pela cidadania participativa e co-responsavel, desde a familiae
a escola ao local e aos outros locais do mundo. Pela educa9ao, promover o
associativismo e os movimentos sociais de protesto, indigna9ao e reivindica9ao contra urn mundo desvairado , errdtico efragmentado. Requer umaprofunda cultura
dvica , como refere Anthony Giddens.
A critica do projecto da modernidade, em gesta9ao desde o seculo XVI e instituido desde a dupla evolu9ao, obriga a problematizar a ciencia moderna, tamMm ocidental, capitalista e sexista. Questionando a ruptura epistemol6gico moderna ou
bachelardiana (do senso comum a ciencia), Boaventura de Sousa Santos propoe uma
segunda ruptura epistemol6gica: urn novo saber para urn novo senso comum emancipat6rio, soliddrio, participativo e reencantado . Este novo saber e urn saber
prudente porque considera e aceita cruzar-se com os outros saberes, o das religioes,
da filosofia, das letras e das artes, da sabedoria popular.
Nesta perspectiva, a Comissao Independente Popula9ao e Qualidade de Vida adopta, no seu Relat6rio Cuidar o Futuro, como quadro de referencias a Declarar;iio e
Programa de Acr;iio da Cimeira Mundial sabre Desenvolvimento Social (1995), mas
constitui a qualidade do ambiente como dimensao crucial, directa ou indirectamente,
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da qualidade de vida. Daf, a urgente necessidade de definir urn novo objectivo para o
desenvolvimento: a melhoria sustentavel da qualidade de vida (CIPQV, 1998: 73).
0 Relat6rio confere centralidade ao desafio ecol6 gico (desertifica~ao,
desfloresta~ao,

erosao dos solos, polui~ao do ar, aquecimento global, redu~ao da
biodiversidade, polui~ao dos oceanos), parte integrante e indissociavel do desafio
da populariio (crescimento espectacular no p6s II Guena Mundial), do desafio social (pobreza, fome, desemprego, analfabetismo, exclusoes) e do desafio econ6mico (o
desenvolvimento equiparado exclusivamente ao crescimento econ6mico, descuidando das implica~oes e custos sociais e ambientais).
Propoe-se uma nova vi sao que de origem a uma nova cultura que tenha a etica
como base, que subordine tudo aetica e coloque o cidadiio no processo de mudar
o mundo (p.307). Nesta perspectiva e tendo por referencia os modelos de cidadania
expostos em 1., os discursos politicos, as concep~oes e as praticas materializam-se,
de forma matricial, na seguinte dualidade de posi~oes:
- defesa da cidadania civil regida pelos direitos cfvicos e politicos com a
desvaloriza~ao da cidadania social, transferindo a sua protec~ao para a assistencia do Estado e para a solidariedade da sociedade civil (direita liberal,
porque a direita restauracionista poe em causa os pr6prios direitos cfvicopoliticos dos emigrantes e de toda a sorte de marginais brancos, apesar de
cidadaos nacionais);
- defesa da cidadania baseada na indivisibilidade dos direitos cfvico-polfticos e dos direitos sociais, com maior ou menor extensao do protagonismo da
sociedade civil atraves das solidariedades primarias, dos novas movimentos sociais, das organiza~oes nao governamentais (nova esquerda ou esquerda crftica e esquerda tradicional, esta sempre virada para a defesa do
estatismo social).
A Comissao coloca a exigencia de urn novo contrato social ancorado na dignidade do ser humano e na solidariedade em oposi~ao ao individualismo possessivo e a
propriedade privada como sustentaculos do contrato moderno.
A cidadania democratica, apesar de todas as discrimina~oes que abrigou em rela~ao as mulheres, emigrantes, deficientes e outros anormais, nos ultimos 20 anos,
esta confrontada como agravamento e novas desigualdades sociais, mesmo no seio
das sociedades do Centro, ja que a cartografia dos problemas da Periferia assume
dimensoes explosivas. Nao basta a crftica dos crfticos se nao for reposta a indigna~ao e a busca de alternativas societarias, experimentadas no local com sentido do
global.
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Urn novo contrato social baseado numa nova etica, a etica do cuidado: 0 cuidado
por n6s pr6prios, pelos outros e pelo ambiente ea base necessaria duma melhoria
sustentdvel da qualidade de vida( ... ). Precisamos de uma etica envolvente de cuidado pelos nossos companheiros de humanidade e pela nossa casa comum, a Terra
(p.l35).

Contrato para a qualidade de vida, entendida como urn conjunto de direitos e
deveres, e como urn objectivo tanto para os decisores politicos como para os elementos dinamicos da sociedade civil, como refere Maria de Lourdes Pintasilgo. Tal desfgnio requer politicas concretas sobre a evolw;ao demogn1fica, o trabalho, a educa9ao,
os cuidados de sallde, as mulheres como nova for9a social (CIPQV, 1998: p.153- 290)
e a mobiliza9ao das for9as sociais, particularmente da sociedade civil organizada,
constitufda como Terceiro Sector, coexistente como sector publico- Estado e como
sector privado- Mercado. Situar-se nesta triangula9ao nao significa necessariamente apostar na terceira via de Giddens, pode significar procura- resistencia segundo
o prindpio do desejo. Nem o fim das ideologias, nem o desejo de mudan9a que se
crucifica em voluntariados de compensa9ao ou de conivencia com a injusti9a. Este e
o nosso tempo, tambem ele de promessa.

5.2. 0 direito autopia: exercicio da esperan~a
A utopia, se nao entendida na sua acep9ao vulgar (coisa irrealizdvel, quimera,
fantasia,projecto imagindrio ),consubstancia uma postura que e cruzamento/combina9ao do cientffico-tecnico, do etico-politico e do estetico-expressivo. Nao ereemergencia do idealismo ou do voluntarismo. A utopia e recusa do pensamento unico
(liberalismo) e da vida consentida (mercantiliza9ao ), porque pretende abrir espa9os
de futuro ao futuro, atraves de urn novo humanismo, que requer, simultaneamente,
urn novo saber-olhar (dialogo das linguagens sobre oreal), urn novo saber-estar
(promo9ao de val ores para o cuidado, de n6s pr6prios, dos outros, da natureza, do
futuro) e urn novo saber-ser (ir em projecto, deixar-se surpreender, balizando o sacriffcio/esfor9o pelo plincfpio da emo9ao-prazer-cria9ao ).
A utopia indigna-se com a vida consentida e procura a vida com sentido (Ferreira,
1998). Eem comunidade, territmial ou de causas/projectos comuns, que o exercfcio e
a aprendizagem dos direitos humanos podem acontecer como banquete de companheiros- cum-panarius (Ester de Lemos, 1962): o pao partilhado com parcim6nia e
alegtia.
A traject6ria s6cio-hist6rica da humanidade e transversada pela utopia contra a
barbarie, uma luta desigual entre as puls6es de vida e de morte. No en tanto, a palavra
apareceu pela plimeira vez na obra Utopia de Thomas More (1480-1535), publicada
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em Lovaina, no anode 1516, em tempo de gesta9ao do projecto societario da
modernidade, para designar uma sociedade ideal, fundada na raziio-ordem-progresso.
A modernidade foi-se cumprindo, apesar dos val ores estruturantes referidos, entre fmpetos e saltos de humaniza9ao e de avilta9ao, criando, na era da globaliza9ao, o
cinzento ao alcance de todos ... , como escreve Carlos Amaral Dias : Par este lado, a
normalidade, que nos assalta pelos quatro cantos da Terra, aproxima-se, mais e
mais, do anormal, pasta que as "qualidades" que propoe parecem orientar-se unicamente para afactualidade, para a desafecta~iio, enfim, para uma realidade puramente externa e par a{ insuportavelmente virtual.
Uma normopatia que proibe a utopia: Os sinos dobram hoje, pais, pela distancia
que nos separa, mais e mais, do sonho, e onde a opacidade hem comportada parece
sustentar o fantasma pessoano de sermos tiio-s6 caddveres adiados.
A utopia e urn direito, assente no desejo do amor que enfrenta o 6dio, como Freud
trabalhou, olhando-nos por dentro e de dentro. A utopia e urn direito, assente no
poder de transformar a polis, segundo principios novos, contrarios aexplora9aodornina9ao - aliena9ao, como Marx e Engels trabalharam. A utopia eo desejo e vontade de enfrentar-gerir o medo contra os medos. A utopia e a nossa radical condi9ao de
saber viver contra a sobrevivencia breve, que a todos empobrece e que a milh6es
retira o direito de sobreviver. Daf, a necessidade de veneer a subeduca~iio, que Josue
de Castro nos avisa, desde os anos 50 quando escreveu Geograjia da Fame, repensada em Geopolftica da Fame. Como disse Brecht, os melhores sao-nos imprescindfveis. A utopia tern, de facto, urn inimigo: o pensamento (mica , mais unico, depois da
queda do Muro de Berlim em 1989. Porque a cultura mediatica, imperialista na sua
globaliza9ao, impoe a banaliza~iio como modo de vida contra a apari~iio , segundo a
procura existencialista de Vergilio Ferreira (Apari9ao, 1959).
A utopia, segundo Certas palavras, de Carlos Drumond, eo mais secreta das
pessoas, dos grupos e dos povos, a ser exposta e partilhada em Comunidade, fonte e
energia para pressionar o Estado e para confrontar o Mercado, larvar e erosivo da
democracia, aprofundando a cidadania democratica, alm·gada, sem fronteiras e ancorada na indivisibilidade dos direitos e responsabilidades humanos.
A utopia enquanto dire ito aesperan9a esta solenemente consagrada na DeclaraUniversal dos Direitos do Homem (ONU, 1948):

~iio

Toda a pessoa tem direito a que reine, no plano social e internacional, uma
ordem capaz de tornar plenamente efectivos os direitos e as liberdades enunciados
na presente Declara~iio (art0 • 28°).
Mas, surpreendentemente, a utopia e tambem urn dever, como tambem refere a
Declara~iio :
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0 indiv{duo tem deveres para com a comunidade,fora da qual niio e poss{vel o
livre e plena desenvolvimento da sua personalidade (art0 • 29°. n°1).

A utopia como urn dire ito e simetricamente urn dever, como afirma Jose Saramago,
no discurso proferido na cerim6nia de entrega do Nobel, em Estocolmo, a 10 de
Dezembro de 1998: Com a mesma veemencia com que reivindicamos direitos, reivindiquemos tambem o dever dos nossos deveres. Talvez o mundo possa tomar-se melhor.
A utopia tambem coloca a exigencia da reconcilia~ao da ciencia com a poesia,
porque pretende fazer do homem o artesiio do oitavo dia, segundo a expressao do
astroffsico nuclear Hubert Reeves, reportando-se simbolicamente ao texto bfblico em
que o Criador descansa ao setimo dia (Reeves, 1990: 131-141).
A utopia- alma secreta do homem e teleologia da humanidade- aposta na nao
violencia, a maneira de Gandhi( 1869-1948), porque como ele sabemos que a violencia
institufda do Estado e do Mercado reproduz e induz a violencia da Sociedade Civil:
Sei que o progresso da niio-violencia e, aparentemente, um progresso terrivelmente
Lento. Po rem, a experiencia tem-me ensinado que esta eo caminho mais seguro em
direcr;iio ao objectivo comum (Gandhi, cit. Merton, 1998: 92).
A utopia requer uma pedagogia da esperanr;a, que e pnitica da liberdade salidaria na cidade, como reiteradamente disse Paulo Freire (1921-1997). Uma pedagogia
cfvica que consente olhar as margens e os socialmente em desvantagem (e cognitiva,)
rompe como individualismo (e etica), promove a particip~ao na vida da cidade (e
polftica) e reveste-se de esperan~a (e estetica). A pedagogia emancipat6ria rende-se
a regula~ao, mas anima-se da liberta~ao para criar futuros ao futuro. Porque estrada
nao ha, nas bermas, ten to desenrascar futuros, segundo a expressao de Mia Couto.
A utopia e uma pulsao que nasce do cora~ao:fluir na noite e no dial sem se desprender do chiio (Eugenio de Andrade).

Conclusao
Segundo as normas estabelecidas, haveria de concluir. Nao me e possfvel, porque
o seculo XXI e ainda complexidade da semente. A cada urn pode chegar o convite:
Abre a portae caminha.
0 novo saber em gesta~ao (cruzamento e di<llogo de linguagens- as ciencias, a
filosofia, as letras, as artes, o saber das religi6es, a sabedoria popular) para a constru~ao
de urn novo senso-comum (emancipat6rio- sensibilidade as margens e aos oprimidos, solidario, co-responsavel, participativo, subjectivamente gratificante) tern como
desfgnio unir dialecticamente o que a modernidade dividiu: verdade, bem e bela. Este
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projecto alternativo tern na linguagem de Thiago de Mello, em Os Estatutos do Homem (1964), o seu canto:
Artigo I
Fica decretado que agora vale a verdade,
que agora vale a vida
e que de maos dadas
trabalharemos todos pela vida verdadeira.
AttigoXIII
Fica decretado que o dinheiro
nao podeni nunca mais comprar
o sol das manhas vindouras,
Expulso do grande bali do medo,
o dinheiro se trans forman! em uma espada fraternal
para defender o direito de can tar
e afesta do dia que chegou.
Artigo Final
Fica proibido o uso da palavra liberdade,
a qual sera suprirnida dos dicionarios
e do pantano enganoso das bocas,
A partir deste instante
a liberdade sera algo vivo e transparente
como urn fogo ou urn rio,
ou como a semente do trigo,
e a sua morada sera sempre
o corar;ao do homem.

Para Marx e Engels, amigos do peito e companheiros do trabalho de investiga~ao,
o prop6sito e a humanidade socializada, contra o anti-materialismo (sociedade
burguesa), porque Os fil6sofos limitaram-se a interpretar o mundo de divers as maneiras; o que importa etransformd-lo, XI das Teses sobre Feuerbach (Marx, 1975: 30).
Transfmmar com paciente persistencia (Paulo Freire), segundo o principia etico-
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estetico de pessoalmente gratificante e socialmente util, divisador que adoptamos
naAssocia<_;:ao Semear para Unir, gerada no seio das procuras- certezas da nossa
juventude quando clandestinamente ousamos intervir, nesta outra mm·gem do Tejo,
procurantes, em comunidade, desde 1970, por Abril desejado. A aprendizagem da
cidadania activa pela associa<_;:ao, tam bern como dever, segundo olema que animou o
associativismo almadense: Cada um entrega o melhor de si, para colher o melhor da
comunidade. Importa resgatar o biografico e o contextual para, com sentido do global, semem· a diversidade e a convivialidade pacifica, enfrentando a vioH~ncia institufda e incluindo os violentos em nome do valor da dignidade do ser humano. Nesta
reciprocidade (eu no mundo com os outros), a necessaria complexidade da semente,
apesar da nitidez salina do real, semeia urn campo de utopia:
Pois os homens sabem
e cantam e can tam
com morte e suor.
0 nosso mundo e este ...
(Mas M-de ser outro).
Assim, disse Jose Gomes Ferreira, nos anos 30, em "versos duros, afiados, agrestes", ditos a Homens do Futuro. A utopia tern na poesia e na musica, e, sobretudo,
quando a poesia se faz musica ao alcance do cidadao, sementes de futuro que, em
"Segredo", Amalia canta para n6s, entre o chao do fado (o me do mora comigo) e a
primavera do encanto: ntio sou de ninguem deixai-meficar ntio sei onde vou, que
sopro me arrasta a solidtio eo que nos dtio a comer porta do Jim que importa que
o corar;;tio diga se sim ou ntio, se continua a viver o vento me leva.
Ao longo desta escrita fui convocando para a reflexao multiplas pessoas. Referencias bibliograficas, isso e redutor, sobretudo referencias biognificas. Tantos,
antes de n6s tern vindo a palmilhar o caminho de caminhar, sonhando. Deles, somos
companheiros quando nos deixamos surpreender-apaixonar (o nosso mundo e este,
mas hd-de ser outro) enos comprometemos com a dignidade human a e com a vida
como projecto (o vento me leva).
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