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Comissao Independente Popula9ao e Qualidade de Vida, presidida por Maria de
Lourdes Pintasilgo, Lisboa, Trinova Editora, 1998.

Ernesto Fernandes*

Introdu~o

A Cornissao- autordeste livrofoi criada, entre Dezembro de 1991 e Mar9o de 1992, sob
a egide da Funda9ao Rockefeller, reunindo participantes de Organiza9oes Intemacionais,
de Organismos Bilaterais de Desenvolvimento e Ministelios dos Neg6cios Estrangeiros
de varios paises, bem como especialistas intemacionais. Presidida por Maria de Lom·des
Pintasilgo, a Comissao integrou 18 membros e 2 conselheiros, suportada nu m secretmiado
de 15 elementos.
Este livro relat6rio, quase ignorado entre n6s, apesar da sua qualidade interrogativa e
da criatividade das suas propostas, tern por no me Cuidar o Futuro. Esurpreendente a sua
analise nua e cm a que, ferindo a nonnalidade consentida de urn mundo em transi9ao
global, reconstitui no leitor a emo9ao do possfvel. Este reencantamento, esta paixao de
estar vivo e de aprender a viver juntos, enfrentando os numeros da nossa miseria (PNUD,
2000) ou a linguagem estetica da fotografia de Sebastiao Salgado, presente nos deslocados- emigrantes- excluidos de milhoes de pessoas.
A Comissao debateu-se eo mum problema: recenciar livros, relat6rios e docwnentos
intemacionais e tratar infonna9ao dispon(vel pelos media ou elaborar uma nova visao das
questoes intemacionais da popula9ao, tomando como elementos de referencia os direitos
human os e as condi9oes s6cio-econ6micas, como refere, no Prefacio, Maria de Low·des
Pintasilgo. Que dizer de novo, como interromper I intersectar a nossa nonnalidade,
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colocando em confronto competitividade agressiva e cooperac;ao, independencia feroz e
interdependencia, expansao e equilfbrio/ qualidade de vida (p.IX). Nesta procura, a Comissao inventou- experimentou urn rnetodo: escuta das vozes das pessoas, vozes escutadas como forc;a condutora dos seus esforc;os atraves de audic;oes, na base do grito de
alguem: n6s merecemos uma qualidade de vidamelhor. Assim, o metodo das audic;5es
publicas regionais (Africa Central de Leste, Africa Ocidental, America do Norte, Asia do
Sul, AmericaLatina, Sudoeste Asiatico, Europa de Leste, 1993- 1994) foi aescolhaque
enfmmou a reflexao e produyao deste Relat6rio.
Penso que este metodo, em tempo de encurralamento pela informac;ao, favorece a
democracia: dar vez e voz ao cidadao, devolver o pod er ao cidadao e aos elementos
dinfunicos da sociedade civiL
A estrutura do livro integra o Prefacio, da autoria da Presidente da Comissao, a Introduyao- Urn mundo em transiyao e as seguintes partes: Primeira parte- Contexto e desafios,
Segunda parte- Para uma nova visao, Terceira parte- De uma nova visao a politicas
concretas e Quarta parte- Novas perspectivas globais, que inclui urn capitula de Conclusoes e recomendayoes.

Para uma nova visao: o ecodesenvolvimento
0 presente Relat6rio - livro ertquadra-se na melhor tradic;ao dos ultimos 30 anos. Funda-se na temia critica, esta cotTente que Marx- Engels formulou como altemativa ao
liberalismo que, nas suas metamotfoses, determinao econ6mico eo politico e modelaa
alma das gentes, do Primeiro ao Terceiro Mundo. Evidencia uma critica ao modelo de
desenvolvimento ocidental, capitalista, individualista, sexista. Globalizado nestas suas
caracteristicas, no tempo actual, de perdic;ao ressacada e de exclusao, de promessa ou de
colapso.
Globalizayao. Palavra in-cetta, banalizada, quase magica. Palavra que revela e/ou oculta: que modo de vida? corn que relac;oes sociais, econ6micas e politicas? que ambiente e
corn que recursos natw·ais?
Efrequente reduzi.r-se a globalizayao ao strrgimento de novos mecanismos econ6micos:
os mercados financeiros mundiais abertos 24 horas por dia (economia de casino). Ou a
instantaneidade da infonnayaO ea sua circulac;ao planetaria. Contudo, a globaliza~ao
modela-se como urn processo de mudanc;as multiplas tambem a nivel pessoal,
interssubjectivo e local. Porque tudo erelacional, as esferas do ideol6gico e do cultural
nao escapam a esta ruptura da sociedade moderna, em curse nos ultimos 30 anos.
A globalizac;ao recomenda-se pelo conjunto de promessas e expectativas que liberta:
os avan 9os cientlficos e tecnol6gicos a permitir o conhecimento ea informayao espantosamente acessiveis; a consciencia dos direitos da natureza ea luta pela preserva~ao dos
recursos naturais; a sensibilidade as culturas locais ea defesa das identidades em oposic;ao ao colonianismo e uniformizac;ao culturais; a recusa do etnocentrismo pela
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multiculturalidade em nome da paz e da tolerancia solidaria; a aberturaa diversidade de
estilos de vida ea aventura das diferen9as e projectos pr6p1ios de cada urn, nomeadamente pela educa9ao e forma9ao profissional altamente variadas, reconhecendo urn lugar ao
sol as aties, ao espectaculo e ao nao material.
Mas a globalizavao inteiToga-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, bem como o desemprego estrutural; o racismo ea xenofobia crescentes nos
paises democraticos e toda a sotie de discriminayoes face as mulheres, aos velhos, aos
deficientes e as minorias; o trafico de seres humanos (mulheres e crian9as) a triangular
corn as redes criminosas do neg6cio da droga e das mmas; o imperio do lucre desmedido
em prejuizo da qualidade do ambiente e da protec9ao do pahim6nio construido; os crimes
contra a humanidade de ditadores protegidos ou consentidos; uma Africa em agonia pela
guena, fome e outros flagelos e catastrofes.
Neste jogo de promessas e excesses, neste confronto tantas vezes mo1ial entre amor e
6dio para lembrar Freud, aprender a linguagem dos direitos human os e dos povos ea 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 locale
aos outros locais do mundo. Pela educa9ao, pro mover o associativismo e os movimentos
sociais de protesto, indignayao e reivindicayao contra urn mundo desvairado, erratico e
fragm_entado. Requeruma profunda cultura civica, como refere Anthony Giddens 1 •
A analise crftica e propositiva apresentada ganha em elucida9ao se referenciada a
ciencia como eixo central do projecto sociocultural da modemidade. A critica deste projecto, em gesta9ao desde o seculo XVI e emergente desde a dupla evoluvao, obriga a
problematizar a ciencia modema, tambem ocidental, capitalista e sexista. Questionando a
mptura epistemol6gica modema (do senso comurn aciencia), Boaventura Sousa Santos
propoe uma segunda ruptura epistemol6gica (da ciencia para o sensa comum) que contribua para a construyao de urn novo senso comum- emancipat6rio, solidario, participativo
e reencantado. Este novo saber e urn saber prudente porque considera e ace ita cruzar-se
corn os outros saberes, o das religioes, da filosofia, das letras e das artes, da sabedoria
popular. 2 De forma explicita, a Comissao adopta como quadro de referencias a "Declarayao e Programa de AC9ao da Cimeira Mundial sabre Desenvolvimento Social"3 , rnas constitui aqualidade do ambiente como dimensao crucial, directa ou indirectamente, daqualidade de vida (p.37). Dai, a urgente necessidade de definir urn novo objective para o
desenvolvimento: a melhoria sustentavel da qualidade de vida. (p.73)
0 relat6tio confere·centralidade ao desafio ecol6gico (desertificayao, desflorestavao,
erosao dos solos, polui9ao do ar, aquecimento global, redu9ao da biodiversidade, poluiyao dos ocean os), patie integrante e indissociavel do desafio da popula9ao (crescimento
espectacular no p6s II G.M.), do desafio social ( pobreza, fame, desemprego, analfabetismo, exclusoes), e do desafi6 econ6mico (o desenvolvimento equiparado exclusivamente
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ao crescimento econ6mico, descuidando das implicac;oes e custos sociais e ambientais).
Propoe-se uma nova visao que de origem a uma nova cultura que tenha a etica como
base, que subordine tudo aetica e coloque 0 cidadao no processo de mudar 0 mundo(p.307).
Para urn novo contrato social: a cidadania democratica

Na era do capitalismo globalizado (hegemonia do capitalismo financeiro ), urge uma
leitura s6cio-hist6rica do processo de construc;ao da cidadania modema. Processo que
segundo Marshal!. (1949), se traduziu nos estadios da cidadania civil (sec. XVIII) e da
cidadania politica (sec. XIX) e se concluitia na cidadania social, no sec. XX. Uma tendencia contrariada, nao no p6s-guen·a que consolidou o Estado Providencia na Europa democnltica erica, mas pela desorganizac;ao do capitalismo, sobretudo a partir dos anos 80.
Neste contexto, os discursos politicos, as concepc;oes e as pnl.ticas materializam-se, de
f01ma matricial, na seguinte dual idade de posic;oes:
defesa da cidadania civil regida pelos direitos civicos e politicos corn a desvalorizac;ao da cidadania social, transferindo a sua protecc;ao para a assistencia do
Estado e para a solidariedade da sociedade civil (dire ita liberal, porque a direita
restauracionista por em causa os pr6prios direitos civicos-polfticos dos emigrantes e de toda a sorte,de marginais "brancos'', apesar de cidadaos nacionais);
defesa da cidadania baseada na indivisibilidade dos direitos civicos-po Hticos e
dos direitos sociais, corn maior ou men or extensao do protagonismo da sociedade civil atraves das solidmiedades ptimarias, dos novas movimentos sociais, das
organizac;oes nao govemamentais (nova esquerda ou esquerda critica e esquerda tradicional, esta sempre sobrevalorizando o estatismo social).
A Comissao coloca a exigencia de urn novo contra to ancorado na dignidade do ser
humano e na solidariedade social em oposic;ao ao individualismo ea propriedade como
sustentaculos do contrato modemo.
A cidadania democratica, apesar de todas as discriminac;oes que abrigou em relac;ao as
mulheres, emigrantes, deficientes e outros "anormais", nos ultimos 20 anos, esta confrontada corn o agravamento e novas desigualdades sociais mesmo no seio das sociedades do
Centro, ja que a cartografia dos problemas na Periferia assume dimensoes explosivas. Nao
basta a critica dos criticos se nao for reposta a indignac;ao e a busca de altemativas
societarias, experimentadas no local corn sentido do global.
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 sustentavel
da qualidade de vida (... ). Precisamos de uma etica envolvente de cuidado pelos nossos
companheiros de humanidade e pela nossa casa comum, aTerra (p.l35).
Contrato para a qualidade de vida, entendida como urn conjunto de direitos e deveres,
e como urn objective tanto para os decisores politicos como para os elementos dinamicos
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da sociedade civil, como refere Maria de Lourdes Pintasi1go. Tal designio requer poHticas
concretas sobre a evoluc;ao demogratica, o trabalho, a educac;ao, os cuidados de saude, as
mulheres como nova forc;a social (p.l53-290) ea mobilizac;ao das forc;as sociais, particularmente da sociedade civil organizada, constitufda como Terceiro Sector, coexistente corn o
sector publico- Estado e corn o sector privado- Mercado (Cf. p.307- 308).
0 Relat6rio te1mina com urn capitula de Conclusoes e recomendac;oes, que acentua o
insubstituivel papel da Assembleia Gera] das Nac;oes Unidas e suas agencias especializadas
em ordem a uma viragem revolucionaria nas relac;oes intemacionais, condic;ao necessaria
para a melhoria sustentavel da qualidade de vida (p.370).
Concluindo. 0 presente Relat6rio nas suas propostas reflexivas e politicas assenta na
capacidade da Humanidade de cuidar do outro (p.343) e, simultaneamente, cuidar da natureza e do futuro. Enriquece, pelo seu caracter crftico e inovador, o capital das ciencias
sociais e das ciencias ambientais de tradic;ao crftica e emancipat6ria:
Nao estamos nos p1im6rdios da p6s-hist6ria, nao estamos no fim da pre-hist6ria humana, estamos num novo comec;o. Teremos de enfrentar os imensos problemas do subdesenvolvimento do Terceiro Mundo e do nosso proprio subdesenvolvimento humano, psiquico e moral. Teremos de enfrentar as consequencias da invasao da tecnociencia sobre a
democracia, sobre a vida quotidiana e, enfim, sob reo pensamento. Teremos de reaprender
aver, conceber, a pensar, aagir. Nao conhecemos o carninho, mas sabemos que o caminho
se faz andando. 4
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