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Cidade & Cidadania pretende recuperar a relação virtuosa
identificada pelos pais fundadores das ciências sociais entre vida
urbana e práticas de cidadania. Todos os autores do presente
volume partilham a preocupação de pensar a cidade como uma
arena política, combinando o estudo das mais recentes
dinâmicas e práticas urbanas com modelos de análise dos
valores e comportamentos políticos dos cidadãos. A própria
cidade é vista também como objecto político de direito
próprio cuja evolução, ou involução, coloca novos desafios às
formas de governança urbana.

A primeira parte do livro explora as inter-relações entre
«Dinâmicas urbanas e cidadania», oferecendo ao leitor várias
perspectivas teóricas, nem sempre coincidentes. A segunda
parte, dedicada a «Governança urbana e cidadania», discute 
de forma específica práticas e problemas associados 
ao planeamento urbano em sociedades democráticas, com base
nos estudos de caso da cidade de Lisboa e do Programa POLIS.
A terceira parte do livro, «Metrópoles e novas cidadanias»,
reúne quatro capítulos onde se faz uso intensivo de inquéritos
a fim de estudar as práticas de cidadania das populações das
metrópoles em mutação. Ao caso da metrópole de Lisboa
juntam-se outras metrópoles internacionais, com destaque para
as do Brasil.

Manuel Villaverde Cabral 
Investigador coordenador e 
presidente do conselho directivo do
ICS-UL. Doutorado em História pela
EHESS – Universidade de Paris I.
Actualmente interessa-se pela 
sociologia das atitudes 
e comportamentos políticos,
nomeadamente o exercício 
da cidadania democrática nas suas
relações com a história política 
portuguesa e com a estratificação 
e a equidade sociais.

Filipe Carreira da Silva 
Sociólogo, investigador auxiliar 
do ICS. Doutorou-se em Cambridge
em 2003 e o seu domínio principal
de investigação são as teorias sociais
e políticas, sociologia política urbana
e estudos sobre cidadania.

Tiago Saraiva
Historiador da ciência, investigador
auxiliar do ICS. Doutorado pela
Universidade Autónoma de Madrid,
a sua investigação centra-se nas
relações entre ciência e cidade 
e ciência e fascismo. Combina 
a história das ciências com a história
ambiental para o estudo das 
paisagens tecnológicas produzidas
ao longo do século XX.

Outros títulos de interesse:

Itinerários
A investigação nos 25 anos 
do ICS
Manuel Villaverde Cabral
Karin Wall
Sofia Aboim
Filipe Carreira da Silva
(organizadores)

Ciência e Cidadania
Homenagem a Bento 
de Jesus Caraça
Luísa Schmidt
João de Pina Cabral
(organizadores)

O Visual 
e o Quotidiano
José Machado Pais
Clara Carvalho
Neusa Mendes de Gusmão
(organizadores)

A Cultura em Lisboa
Competitividade 
e desenvolvimento territorial
Pedro Costa

Espaço Público 
em Habermas
Filipe Carreira da Silva

Apoio:

ICS
www.ics.ul.pt/imprensa

ICS

&Cidade 
Cidadania

Manuel Villaverde Cabral
Filipe Carreira da Silva

Tiago Saraiva
(organizadores)

Capa Cidade & Cidadania  20/11/08  12:20  Page 1



00 Cidade Intro  19/11/08  16:36  Page 2



00 Cidade Intro  19/11/08  16:36  Page 3



00 Cidade Intro  19/11/08  16:36  Page 4



&Cidade
Cidadania

Governança urbana
e participação cidadã

em perspectiva comparada

Manuel Villaverde Cabral
Filipe Carreira da Silva

Tiago Saraiva
(organizadores)

00 Cidade Intro  19/11/08  16:36  Page 5



Imprensa de Ciências Sociais

Instituto de Ciências Sociais
da Universidade de Lisboa

Av. Prof. Aníbal de Bettencourt, 9
1600-189 Lisboa – Portugal

Telef. 21 780 4700 – Fax 21 794 0274

www.ics.ul.pt/imprensa
E-mail: imprensa@ics.ul.pt

Capa e concepção gráfica: João Segurado
Revisão: Soares de Almeida

Impressão e acabamento: Tipografia Guerra — Viseu 
Depósito legal: 284274/08 

1.ª edição: Dezembro de 2008

Instituto de Ciências Sociais — Catalogação na Publicação
Cidade & cidadania . Governança urbana e participação

cidadã em perspectiva comparada / organizadores Manuel
Villaverde Cabral, Filipe Carreira da Silva e Tiago Saraiva. 

— Lisboa: ICS.
Imprensa de Ciências Sociais, 2008

ISBN 978-972-671-230-5 
CDU 316.4  

00 Cidade Intro  19/11/08  16:36  Page 6



Índice

Os autores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Introdução  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Manuel Villaverde Cabral, Filipe Carreira da Silva, Tiago Saraiva

Parte I
Dinâmicas urbanas e cidadania

Capítulo 1
«Nova escola de Chicago»: convite para um debate  . . . . . . . . . 31

Terry Nichols Clark

Capítulo 2
O espaço urbano e a arquitectura da cidadania . . . . . . . . . . . . . 79

Mónica Brito Vieira

Capítulo 3
Cidadão cyborg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Tiago Saraiva

Parte II
Governança urbana e cidadania

Capítulo 4
O Programa POLIS e o «país desordenado»: percepções 

sobre governança e planeamento urbano em Portugal  . . . . 131
Idalina Baptista

Capítulo 5
Estruturas e dinâmicas do capital sócio-cultural em Lisboa  . . . 177

João Seixas

00 Cidade Intro  19/11/08  16:36  Page 7



Parte III
Metrópoles e novas cidadanias

Capítulo 6
Efeito metropolitano e cultura política: novas modalidades 

de exercício da cidadania na metrópole de Lisboa  . . . . . . . 213
Manuel Villaverde Cabral

Capítulo 7
Participação cívica e vida urbana em Portugal  . . . . . . . . . . . . . 243

Filipe Carreira da Silva, Sofia Aboim, Tiago Saraiva

Capítulo 8
A «nova cultura política» na modernidade da periferia: 

o Brasil em foco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Sérgio de Azevedo, Orlando Alves Santos Júnior, 
Luiz César de Queiroz Ribeiro

Capítulo 9
Classe, cidade e poder: nova classe média, valores 

políticos e cidades globais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Filipe Carreira da Silva, Antónia Ramírez Pérez, Mónica Brito Vieira

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Índice remissivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

00 Cidade Intro  19/11/08  16:36  Page 8



Índice de quadros e figuras

Quadros

1.1 Lista de elementos da sociedade pós-industrial e seu 
confronto com conceitos neomarxistas e individualistas . . . . . . . 43

1.2 Evolução nos estilos de governo dos presidentes 
da Câmara de Chicago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 

1.3 Os habitantes de Chicago frequentam mais vezes a igreja, 
mas têm laços sociais mais fracos do que os nova-iorquinos . . . . 70 

1.4 Percentagem de pessoas a viver em locais diferentes cinco anos  . . 71 
1.5 Regressão com todos os elementos para cada cidade, 

logo só zonas com alta presença de descendentes de polacos, 
irlandeses e italianos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

1.6 Efeitos de rendimento maiores em Chicago e menores 
em Los Angeles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

6.1 Classe social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217  
6.2 Nível de instrução  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 
6.3 Estado civil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 
6.4 Prática religiosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
6.5 Deveres do bom cidadão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
6.6 Direitos dos cidadãos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
6.7 Socialização primária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
6.8 Socialização secundária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
6.9 Confiança interpessoal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 
6.10 Mobilização cognitiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 
6.11 Exposição aos media informativos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 
6.12 Iniciativa e resposta política  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
6.13 Associativismo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
6.14 Automobilização  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
6.15 AFCP dos indicadores de mobilização e associativismo –

Portugal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

00 Cidade Intro  19/11/08  16:36  Page 9



6.16 Regressão linear múltipla: associativismo e mobilização – 
Portugal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

6.17 Preditores do associativismoMRA 
(método enter block by block)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 

6.18 Preditores da mobilizaçãoMRA 
(método enter block by block)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

7.1 Dimensão do aglomerado de residência em Portugal 
continental, 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248  

7.2 Práticas de mobilização em Portugal continental segundo 
a dimensão do aglomerado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 

7.3 Práticas de associativismo em Portugal continental segundo 
a dimensão do aglomerado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 

7.4 Distribuição do rendimento familiar e da escolaridade 
do inquirido segundo a dimensão do aglomerado  . . . . . . . . . . . 252

7.5 Regressões lineares múltiplas: continente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
7.6 Práticas de mobilização no continente e na AML  . . . . . . . . . . . 254
7.7 Práticas de associativismo no continente e na AML  . . . . . . . . . . 255
7.8 Regressões lineares múltiplas: continente  . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
7.9 Mobilidade entre o concelho de Lisboa e os outros concelhos 

dentro da AML  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 
7.10 Práticas de mobilização na AML  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 
7.11 Práticas de associativismo na AML  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 
7.12 Regressões lineares múltiplas: continente  . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
7.13 Análise de componentes principais dos direitos e deveres 

de cidadania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
7.14 Valores políticos segundo coordenadas espaciais . . . . . . . . . . . . . 266
7.15 Regressões lineares múltiplas: valores políticos no continente  . . . . 267 
8.1 Escolaridade – Brasil, 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281  
8.2 Associativismo – Brasil e Portugal, 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
8.3 Mobilização política – Brasil e Portugal, 2006  . . . . . . . . . . . . . . 284 
8.4 Associativismo e mobilização sócio-política – Brasil, 2006  . . . . . 285
8.5 Conselheiros municipais segundo o grau de engajamento 

sócio-político – regiões metropolitanas – Brasil, 2002  . . . . . . . . 286
8.6 Mobilização sócio-política e escolaridade – Brasil, 2006  . . . . . . . 287
8.7 Deveres do  «bom cidadão»  – Brasil e Portugal, 2006  . . . . . . . . 288

00 Cidade Intro  19/11/08  16:36  Page 10



8.8 Deveres do  «bom cidadão» – ajudar pessoas do resto 
do mundo que vivem em situação precária  . . . . . . . . . . . . . . . . 291

8.9 Índice de mobilização social e política  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 
9.1 Descritivos dos países incluídos no estudo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 301  
9.2 Classe média-alta: origem do indicador (total de países)  . . . . . . . 302 
9.3 Indicadores de classe média-alta: descritivos  . . . . . . . . . . . . . . . . 304 
9.4 Valores e comportamentos cívicos e políticos: descritivos . . . . . . 307
9.5 Tamanho do município: frequências  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
9.6 Classe média-alta, cidades globais e países: efeito sobre 

os valores cívico-políticos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Figuras

1.1 Factores que conduzem à «nova cultura política»  . . . . . . . . . . . . 58
1.2 Impacto da globalização nos processos políticos  . . . . . . . . . . . . 59 
1.3 Rendimento per capita e percentagem 

de polacos + irlandeses + italianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
4.1 Cronologia do Programa POLIS e acontecimentos de âmbito 

nacional no período de 1999 a 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
4.2 As dezoito cidades POLIS da componente 1 (linha 1)  . . . . . . . . 155
5.1 Dimensões de valoração do capital sócio-cultural 

numa cidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 
5.2 Cinco presidências da CML, quatro logótipos municipais

(1989-2008)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
9.1 Classe média-alta: percentagem acumulada segundo quartis  . . . . 304

00 Cidade Intro  19/11/08  16:36  Page 11



00 Cidade Intro  19/11/08  16:36  Page 12



Os autores

Sofia Aboim 
Socióloga, investigadora auxiliar do ICS-UL, é doutorada em
Sociologia pelo ISCTE (2004). Tem vindo a desenvolver investigação
sobre família e mudança social, interacções e trajectórias conjugais.
Actualmente, as suas áreas de interesse incluem as relações e identidades
de género, a análise biográfica e os debates teóricos sobre a moder-
nidade. 

Sérgio de Azevedo 
Doutorado em Sociologia pela Universidade Católica de Lovaina
(1983). Actualmente é professor titular da Universidade Estadual do
Norte Fluminense Darcy Ribeiro, UENF. Tem vindo a desenvolver in-
vestigação sobre políticas públicas, gestão participativa, análise institu-
cional, acção colectiva, associativismo e mobilização popular.

Idalina Baptista 
Engenheira do ambiente, doutoranda no Departamento de
Planeamento Urbano e Regional da Universidade da Califórnia,
Berkeley. Os seus actuais interesses de investigação residem na teoria e
prática da «governança colaborativa», em particular nos processos e ins-
tituições que colaboram no planeamento ambiental, na definição de
políticas e no processo de tomada de decisão.

Manuel Villaverde Cabral
Investigador coordenador e presidente do conselho directivo do ICS-
-UL. Doutorado em História pela EHESS – Universidade de Paris I.
Actualmente interessa-se pela sociologia das atitudes e comportamentos

13

00 Cidade Intro  19/11/08  16:36  Page 13



políticos, nomeadamente o exercício da cidadania democrática nas suas
relações com a história política portuguesa e com a estratificação e a
equidade sociais. 

Terry Nichols Clark
Sociólogo, professor no Departamento de Sociologia da Universidade
de Chicago. Doutorado pela Universidade de Columbia em 1967.
Coordenador da rede internacional «Austeridade Fiscal e Inovação
Urbana» (FAUI) desde 1982. Autor de uma extensa obra sobre sociolo-
gia política urbana, a sua investigação centra-se actualmente sobre a
«nova cultura política» e formas emergentes de legitimidade política.

Orlando Alves Santos Júnior 
Sociólogo, doutorado em Planeamento Urbano. Professor adjunto do
Instituto de Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Membro da rede brasileira Institutos do Milénio e
do Observatório das Metrópoles.

Antónia Ramírez Pérez
Doutorada em Sociologia pela Universidade Pablo de Olavide, Sevilha
(2005). Foi investigadora no Conselho Superior de Investigações
Científicas (IESA de Andaluzia) e na Universidade de Córdova. 
É, desde 2000, professora na Universidade Pablo de Olavide. 

Luiz César de Queiroz Ribeiro
Doutorado em Arquitectura e Urbanismo pela Universidade de São
Paulo (1991). Actualmente é professor titular do Instituto de
Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, pesquisador IA do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – CNPq, coordenador nacional da rede
brasileira Institutos do Milénio e do Observatório das Metrópoles. Tem
experiência na área dos problemas sociais, políticos e territoriais das
grandes cidades.

Tiago Saraiva
Historiador da ciência, investigador auxiliar do ICS. Doutorado pela
Universidade Autónoma de Madrid, a sua investigação centra-se nas
relações entre ciência e cidade e ciência e fascismo. Combina a história
das ciências com a história ambiental para o estudo das paisagens tec-
nológicas produzidas ao longo do século XX. 

Cidade & Cidadania

14

00 Cidade Intro  19/11/08  16:36  Page 14



João Seixas
Investigador auxiliar do ICS. Doutorado em Geografia Urbana pela
Universidade Autónoma de Barcelona e em Sociologia do Território e
do Ambiente pelo ISCTE. Tem desenvolvido as suas investigações em
torno das estruturas e das dinâmicas contemporâneas de governação ur-
bana, bem como das lógicas e perspectivas de desenvolvimento sócio-
-económico e cultural nas cidades.

Filipe Carreira da Silva
Sociólogo, investigador auxiliar do ICS. Doutorou-se em Cambridge
em 2003 e o seu domínio principal de investigação são as teorias sociais
e políticas, sociologia política urbana e estudos sobre cidadania.

Mónica Brito Vieira
Investigadora em Teoria Política/História do Pensamento Político no
New Hall, Universidade de Cambridge. Doutorou-se na Universidade
de Cambridge em 2005. Os seus interesses académicos e os domínios
em que tem publicado recentemente concentram-se em três áreas afins:
o pensamento político contemporâneo, a história do pensamento
político e a história intelectual, com destaque para as teorias da repre-
sentação política.

Os autores

15

00 Cidade Intro  19/11/08  16:36  Page 15



00 Cidade Intro  19/11/08  16:36  Page 16



Manuel Villaverde Cabral
Filipe Carreira da Silva
Tiago Saraiva

Introdução

Em anos recentes, o turismo de arquitectura transformou-se num
fenómeno corrente, atraindo um contingente crescente de visitantes a
inúmeros locais, designadamente cidades, cuja paisagem urbana e per-
cepção pública foi reinventada de forma substancial graças ao impulso
regenerador da «arquitectura de autor». Considere-se por um momento
a adega Ysios, de Santiago Calatrava, em Laguardia, na região da Rioja,
onde a milenar cultura mediterrânica do vinho se conjuga com a ar-
quitectura de vanguarda e com o marketing mais agressivo para respon-
der aos «desafios da globalização». Ou o edifício do novo Tribunal
Constitucional da África do Sul em Joanesburgo, projectado por uma
equipa de jovens arquitectos que incluiu nomes como Janina Masojada
e Paul Wygers, construído sobre as ruínas de uma antiga prisão que al-
bergara em tempos figuras como Gandhi e Mandela e cuja arquitectura
é um símbolo táctil das promessas democráticas do período pós-
-apartheid. Ou ainda o Museu Guggenheim, de Bilbau, que valeu ao seu
autor, o canadiano Frank O. Gehry, o estatuto de superestrela mediáti-
ca e converteu uma cidade conhecida pelo seu tecido industrial numa
paragem indispensável do roteiro cultural europeu. Para além da sua ar-
quitectura icónica, o que é que estes três edifícios têm, afinal, em
comum? As suas imagens – quer ao vivo, quer nas páginas de jornais ou
nos ecrãs dos nossos televisores e computadores – sugerem-nos imedia-
tamente certas ideias, certos valores, certos produtos. É isto que os une.
É como se todos estes edifícios, e outros tantos como estes, espalhados
um pouco por todo o mundo, dessem corpo a algumas das ideias que
definem a nossa era – cultura, democracia, consumo. 

Com efeito, o político é, hoje em dia, quase indissociável do cultural
e do económico. Este é talvez o principal traço distintivo da nova cul-
tura política que se dissemina pelo mundo desenvolvido. Um grande
museu, capaz de atrair a atenção mediática, e um fluxo de turistas endi-
nheirados podem mudar a estrutura económica e social de toda uma
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região. Acredita-se que um megaevento desportivo pode fazer mais em
duas semanas pela imagem internacional de um país, com os benefícios
associados, em termos de captação de investimento e turismo, do que
décadas de paulatino desenvolvimento económico e social. Trata-se da
«imagem» apenas, mas também nossos são os tempos em que a imagem
é sistematicamente preferida à coisa, a cópia ao original, a representação
à realidade, qualquer que esta seja. Assim, as autoridades políticas locais
e nacionais olham cada vez mais para a cultura, o entretenimento, os
mass media, como peças-chave do desenvolvimento dos seus países, das
suas regiões ou das suas cidades.

Isto é particularmente visível nas grandes metrópoles do século XXI,
as chamadas «cidades globais», onde a densidade populacional, os níveis
de concentração de riqueza (que coexistem paredes-meias com níveis
não menos significativos de pobreza) e a utilização de alta tecnologia
concorrem para que os territórios onde se inscrevem se desliguem das
regiões circundantes e se relacionem cada vez mais entre si, numa rede
global de cidades, possibilitada pela revolução digital do final do sé-
culo XX. Dada a intensa competição por mão-de-obra qualificada e por
investimento, nenhuma destas cidades globais se pode dar ao luxo de
não possuir um naipe excepcional de grandes equipamentos culturais,
desportivos e de consumo: quanto mais alto for o arranha-céus, quan-
to mais vanguardista o campus universitário, quanto mais diversificada a
oferta cultural, julga-se que mais competitiva será também a cidade na
captação de recursos, designadamente de recursos humanos e finan-
ceiros, no competitivo mercado global.

É necessário ter tudo isto em conta para perceber que o mundo em
que este livro foi escrito é um mundo onde as distinções entre direita e
esquerda, entre alta e baixa cultura, entre local e global, não possuem o
significado que possuíram há apenas vinte ou trinta anos. Um mundo
em que a verticalidade das relações hierárquicas, na família como na
política, tem vindo a dar lugar à horizontalidade (por vezes enganado-
ra, é certo) de relações mais igualitárias. Um mundo onde as várias es-
calas de acção – local, regional, nacional, supranacional, global –
deixaram de estar claramente separadas (veja-se o caso do direito ou da
economia) para se entrelaçarem, quase indestrinçavelmente, em cada
acção humana concreta. Alguns destes actos são culturais, outros
económicos, outros ainda do foro da intimidade. A esfera de acção hu-
mana discutida neste livro é distintamente política, não sendo apesar
disso imune à influência das demais esferas da vida social: afinal, é
muitas vezes apenas por ingenuidade, por cegueira relativamente ao
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carácter tentacular das relações de poder, que se classifica determinada
esfera de acção como «não política». Em todo o caso, é de fenómenos
políticos que os nove capítulos deste livro tratam. Tal coincidência não
seria suficiente para uma coerência do volume, que reside antes na es-
cala a que os fenómenos políticos, como a participação ou a gover-
nança, são aqui discutidos. Apesar de conscientes da importância que
têm para a compreensão destes fenómenos da escala global ou da escala
nacional, todas as contribuições procuram explicar diferentes dimen-
sões do político por referência a uma escala única, que vem assumindo
particular saliência: a escala urbana. Donde o título deste volume,
Cidade & Cidadania, um título «binário» que procura resgatar a relação
clássica entre o exercício dos direitos e deveres de cidadania por um
corpo de cidadãos livres num território geograficamente delimitado – a
cidade – a fim de nos ajudar a comprender melhor as formas como se
constrói e se vive o político nos tempos que correm. 

O livro abre com um capítulo da autoria de Terry N. Clark, «‘Nova
escola de Chicago’: convite para um debate». Trata-se de um texto com
intenções polémicas e que surge em contraponto às teses de colegas das
escolas rivais de estudos urbanos de Nova Iorque e de Los Angeles. 
A originalidade do argumento reside, mais do que na defesa de uma ver-
são actualizada da famosa escola de Chicago de sociologia dos anos 20
e 30 do século XX, na sugestão de que o conhecimento das próprias rea-
lidades sócio-económicas daquelas três cidades norte-americanas é fun-
damental para entender o teor das propostas dos autores que lá habitam
e trabalham. De forma virtuosa, Clark combina numa mesma narrativa
a discussão teórica com resultados empíricos de estudos sobre as
dinâmicas daquelas três cidades. E o que poderia à primeira vista pare-
cer um debate algo provinciano, limitado a iniciados nos estudos ur-
banos norte-americanos, ganha relevância global ao associar as lógicas
analíticas das diferentes escolas a «teorias gerais da ciência social, como
o marxismo, o individualismo pós-moderno e pós-industrial». Das suas
propostas destaca-se a conceptualização da cidade como entidade «plu-
ral, diversa e composta de subculturas em competição», podendo, num
mesmo momento, certas áreas ter um cunho individualista, enquanto
noutras predomina o conflito de classes. A dinâmica central das cida-
des, defende Clark, está justamente na tensão entre estes diferentes ele-
mentos que convivem no espaço urbano. 

O texto de Clark tem ainda o interesse adicional para este volume
colectivo de discutir, a partir do caso de Chicago, os factores que con-
duzem a uma «nova cultura política» (NCP) global, na qual predomi-
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nam temas como o género ou o ambiente, as issues, e onde, como acima
se dizia, as relações mais horizontais, típicas dos movimentos sociais e
das ONGs, tendem a substituir as antigas formas hierárquicas de orga-
nização política, como sindicatos e partidos. Este conceito de NCP, da
autoria do próprio Clark, atravessa praticamente todos os capítulos do
presente livro e é central para a tarefa que aqui nos ocupa: explorar as
relações entre evolução do espaço urbano e práticas de cidadania. 

Assim, também Mónica Brito Vieira, no capítulo seguinte, «O espaço
urbano e a arquitectura da cidadania», destaca como a aparência da crise
de cidadania actual deriva de se ignorarem «modalidades mais fluidas e
multidimensionais de envolvimento, mobilização e expressão política».
A autora sugere que a própria natureza heterogénea das cidades, sobre-
tudo das grandes metrópoles cosmopolitas, promove «guerras culturais
ligadas às identidades e à reivindicação por uma cidadania diferencia-
da», que contrastam com as concepções modernas de cidadania, discuti-
das em profundidade no texto, as quais promovem o tratamento igual
de indivíduos dotados de iguais direitos perante a lei. Ora, o que preo-
cupa Brito Vieira é o actual declínio e unifuncionalização, por ela iden-
tificados, do espaço colectivo público, com a «deslocação da vida social
do espaço exterior, ‘rua’, ‘mercado’ ou ‘praça’, para os espaços interiores,
‘centros comerciais’, ‘casa’ ou ‘carro’». Segundo a autora, o convívio
com a diferença, com «o outro», essencial às boas práticas de cidadania
características da urbe, vê-se ameaçado pela crescente guetização do es-
paço metropolitano, cuja expressão arquitectónica máxima é a prolife-
ração de condomínios privados, que prometem o regresso a uma mítica
vida comunitária entre iguais, imune aos riscos da cidade. O diagnósti-
co é muito crítico quanto a estes enclaves urbanos homogéneos, que re-
duzem os conflitos locais e diminuem o envolvimento cívico-político
dos seus cidadãos. Ao contrário do que queria a teoria social clássica,
para a qual o espaço cidade teria sido fundamental para a construção
dos cidadãos modernos, dinâmicas urbanas como as vigentes na Área
Metropolitana de Lisboa, com a desertificação do centro e a expansão
de subúrbios de baixa densidade, revelam, segundo a autora, um inde-
sejável «receio de exposição citadina a uma multidão anónima de es-
tranhos», com efeitos tão dramáticos como «a perda de qualquer senti-
do de sociedade».              

Já Tiago Saraiva, no capítulo «Cidadão cyborg», assume um tom
menos crítico perante os novos espaços urbanos que surgem no sprawl,
na mancha metropolitana, evitando entender aqueles como formações
que apenas impedem boas práticas de cidadania e olhando-os também
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como cenários onde se multiplicam os exemplos de mobilização
cidadã. Para tal, o autor insiste na importância da tecnologia como ob-
jecto de estudo crucial para todos os que se interessam por perceber as
relações sociais características da urbe. Em vez de tomar a tecnologia,
suporte da vida urbana, como um assunto de tecnocratas, Saraiva de-
fende que as redes tecnológicas, como as de abastecimento energético,
vias rápidas, esgotos ou comunicação, têm uma natureza política que
fazem delas temas/issues do interesse dos demais cidadãos, os cidadãos
cyborgs. Estes seriam uma espécie de cidadãos intermitentes que, embo-
ra cada vez mais indiferentes a formas convencionais de participação
política – leia-se: votar –, estariam mais dispostos a mobilizar-se em volta
de causas/coisas nas quais a tecnologia é muitas vezes protagonista,
umas vezes como assunto próprio em causa, outras como meio que 
possibilita a discussão. Criticam-se assim aqueles que, seguindo as leituras
de Theodor Adorno e Max Horkheimer e a sua Dialética do Iluminismo,
são demasiado rápidos a desdenhar a nova paisagem urbana, simbo-
lizada pelo sprawl de Los Angeles, com a sua mancha de bairros resi-
denciais unidos por infra-estruturas viárias e sem um verdadeiro centro,
como um espaço destinado a produzir anomia social e indiferença
cidadã. Segundo Saraiva, nem a evidência empírica sobre os subúrbios
de Los Angeles, nem os mais recentes dados sobre a metrópole de
Lisboa, sustentam tais conclusões. O texto sugere antes a importância
de conhecer em profundidade a evolução do espaço urbano, em par-
ticular as formas como a tecnologia tece novas relações sociais entre ur-
banitas, para discutir a evolução das práticas de cidadania dos mesmos.

Os três capítulos de Clark, Brito Vieira e Saraiva formam a parte I do
livro, intitulada «Dinâmicas urbanas e cidadania», na qual se apresen-
tam de forma mais geral e teórica as diferentes versões em confronto
para a discussão das inter-relações entre os dois temas. A parte II,
«Governança urbana e cidadania», constituída pelos textos de Baptista
e Seixas, discute de forma mais circunscrita e concreta, mas nem por
isso menos relevante, práticas e problemas associados ao planeamento
urbano em sociedades democráticas.

O capítulo de Idalina Baptista, «O Programa POLIS e o país desor-
denado», dá a conhecer a força da metáfora de Portugal como «país
desordenado» nas práticas concretas de planeamento urbano, analisan-
do em detalhe a evolução do Programa POLIS. Ao estudar o POLIS se-
gundo as estruturas de governança que lhe estão associadas, Baptista
identifica duas características que a figura hegemónica do «país desor-
denado» impôs. Por um lado, uma dicotomia reducionista «nós vs.
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eles», que domina as relações entre Estado, municípios e sociedade civil,
com críticas e incompreensões recíprocas. Por outro, uma «interpre-
tação restrita do papel da formalidade e informalidade enquanto
mecanismos mediadores da acção»: ao definir-se a formalidade como
objectivo a atingir e a informalidade como indesejável, excluem-se as
circunstâncias em que a primeira prejudica e a última facilita o planea-
mento e a governança urbana. Assim, a autora não duvida em atribuir
o carácter «algo centralizado» do POLIS justamente à forma como foi
montado o combate ao «país desordenado» por parte do Ministério do
Ambiente e Ordenamento do Território (MAOT). O regime de ex-
cepção do programa congregava «um ataque às ineficiências do Estado,
da administração pública e das autarquias, e uma perspectiva de indi-
ferença face ao papel dos cidadãos e grupos de interesses, na medida em
que não é claro como, e se, processaria o seu envolvimento». Ao mesmo
tempo que se reconhecia que a qualidade de vida urbana era um as-
sunto político de primeira importância, o programa afastava do es-
crutínio popular as decisões quanto ao espaço público. Segundo a au-
tora, os próprios cronogramas das intervenções em cada uma das
cidades do programa denunciam o peso excessivo dedicado à fase da
obra e a ignorância ante os conflitos inerentes aos processos de planea-
mento e governança urbana. Se o Ministério pretendia exercer uma
acção exemplar de intervenção urbana através do POLIS, ao concentrar
em si toda a vontade política para levar o programa por diante, acabou
por perpetuar a sua imagem centralizadora, ao mesmo tempo que
menorizou o envolvimento da sociedade civil nos processos de decisão.
O POLIS ilustra assim as dificuldades e desafios em conjugar eficiência
na implementação de políticas públicas com processos democráticos e
transparentes, exigidos pela nova cultura política emergente.

Também João Seixas, no capítulo «Estruturas e dinâmicas do capital
sócio-cultural em Lisboa», refere a importância da existência de estru-
turas de governança urbana que co-responsabilizem os diferentes acto-
res da cidade. Não se esquece, no entanto, de lembrar os riscos associa-
dos à «renovação das democracias urbanas», afirmando que, além da
interligação entre os diferentes actores, deve haver uma preocupação es-
pecial com a legitimidade dos instrumentos participativos. Olhando
para o caso da cidade de Lisboa, Seixas é contundente quanto à total
ausência de instrumentos de governança de natureza plural, imperando,
ao invés, ambientes circunscritos de reflexão e tomada de decisão. O re-
trato que o autor traça das práticas de cidadania na capital do país não
deixa de ser desolador, sublinhando a dificuldade em olhar Lisboa
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como objecto de atenção política, apesar de alguns, poucos, sinais posi-
tivos de crescente mobilização dos seus cidadãos. Segundo o seu 
diagnóstico, o capital sócio-cultural, conceito central na sua análise, dos
lisboetas «detém uma consistência relativamente frágil – muito parti-
cularmente nas suas vertentes de teor mais dinâmico e de mobilização.
Dificilmente se tem assistido à materialização de movimentos sócio-cul-
turais de pendor colectivo em torno das problemáticas mais concretas
da cidade.» Para tal fragilidade contribui de forma decisiva a escassa mo-
bilização das elites lisboetas para a qualificação e afirmação da sua
própria cidade, tanto por excesso de identificação com os problemas do
Estado, por oposição aos da urbe, como pela fraca permeabilidade gene-
ralizada das elites portuguesas ante as restantes classes e grupos sociais.
Por outro lado, afirma Seixas, há um défice generalizado de conheci-
mento da população em relação à cidade e às suas problemáticas. Um
exemplo flagrante dessa falta de (re)conhecimento reside na ainda difí-
cil consciencialização colectiva de que a escala da cidade é, na verdade,
a escala da sua região metropolitana e porventura mais alargada ainda
do que a actual AML. A debilidade do capital sócio-político de Lisboa
é visível na degradação progressiva dos espaços públicos da cidade, ele-
mentos centrais da vertebração do dito capital: «O lugar incerto dos es-
paços públicos de Lisboa parece ser, na verdade, um retrato vivo da
própria incerteza da sua cidadania.»

A parte III do livro, «Metrópoles e novas cidadanias», reúne quatro
capítulos de carácter empírico onde se faz uso intensivo de inquérito
por questionário para indagar as práticas de cidadania das populações
das metrópoles em mutação. Manuel Villaverde Cabral, no seu capítu-
lo, «Efeito metropolitano e cultura política», pretende averiguar a exis-
tência, ou não, de um efeito-metrópole sobre o exercício da cidadania.
Para tal usa os dados do inquérito de 2004 do International Social Survey
Programme (ISSP), cujo questionário foi complementado em Portugal e
no Brasil por um conjunto de variáveis destinadas a avaliar o referido
efeito metropolitano, com uma sobrerrepresentação das populações
metropolitanas nos dois países. A análise das composições sócio-demo-
gráfica, económica, cívica e cultural da metrópole de Lisboa é suficiente
para o autor constatar a presença simultânea, nas áreas metropolitanas
contemporâneas, de factores favoráveis e desfavoráveis ao exercício da
cidadania. Se, por um lado, o isolamento típico dos metropolitanos
tende a jogar contra a participação cívica e a mobilização política,
Durkheim dixit, por outro, os níveis de instrução francamente superio-
res dos habitantes da metrópole sustentam um maior envolvimento na
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esfera pública e maior exposição à vida política. Villaverde Cabral uti-
liza então os dados do inquérito para discutir como factores tradicionais
como rendimento, nível de instrução, idade ou género promovem ou
contrariam o exercício activo da cidadania política por parte dos ur-
banitas. Mas mais interessante, e inovador, é o modelo explicativo pro-
posto pelo autor para as duas formas de comportamento cívico e políti-
co constituídas como variáveis dependentes, a saber, o associativismo e
a automobilização. Enquanto o primeiro serve como proxy do capital
social convencional, onde se inclui a pertença a partidos ou sindicatos,
a segunda diz respeito a formas pró-activas de mobilização, geralmente
orientadas para questões específicas. Para ambos os modos, e apesar de
todos os factores contra, os factores positivos presentes na vida urbana
sobrepõem-se àqueles. Assim, não só os habitantes da metrópole de
Lisboa tendem a associar-se mais do que o resto dos portugueses em
partidos ou associações profissionais, ou mesmo em grupos des-
portivos ou culturais, como apresentam ainda uma predisposição
muito maior para se envolverem em actividades de carácter cívico,
como assinar petições ou participar em manifestações. De grande
relevância é a conclusão de que o «efeito-metrópole» só é perceptível
para aqueles que exercem a sua cidadania segundo a modalidade da au-
tomobilização. O mesmo é dizer que a «nova cultura política», que
para Villaverde Cabral, ao contrário de Clark, se define mais por novas
formas de acção colectiva e pelo facto de ser praticada preferencial-
mente por jovens e mulheres do que pela novidade dos temas em
causa, depende da influência específica do facto de se viver numa
grande zona metropolitana. No sentido contrário, na modalidade do
associativismo, o facto de se habitar uma grande metrópole não tem
poder preditivo por si só em relação ao exercício da cidadania, sendo
as variáveis mais tradicionais, como rendimento, classe social ou idade,
que determinam aquele. Além disso, a capacidade explicativa do mo-
delo analítico é muito maior para o caso da mobilização (49%) do que
para o do associativismo (22%), donde «é lícito concluir que, hoje em
dia, o exercício dos direitos de cidadania tende a manifestar-se de
forma mais expressiva através da ‘geometria variável’ da automobiliza-
ção do que da pertença associativa, ou seja, através das formas con-
vencionais do capital social».

Fazendo uso dos dados do mesmo inquérito por questionário para a
metrópole de Lisboa, Filipe Carreira da Silva, Sofia Aboim e Tiago
Saraiva, no capítulo «Cidade e participação: o ‘efeito-cidade’ nas práticas
de cidadania em Portugal», seguindo algumas das pistas lançadas no capí-
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tulo anterior por Villaverde Cabral, pretenderam verificar em que medi-
da as práticas de participação política não convencional, a automobiliza-
ção da «nova cultura política», são promovidas pela experiência de se
viver e trabalhar em contextos urbanos. A análise é feita a dois níveis dis-
tintos: o de Portugal continental no seu conjunto, para o qual os autores
usam o termo «efeito-cidade» para dar conta do impacto dos aglomerados
urbanos de média dimensão sobre a prática da cidadania, e o da metró-
pole de Lisboa, em que se procura destrinçar o «efeito-metrópole», iden-
tificado por Villaverde Cabral, do «efeito-cidade» (concelho de Lisboa).
As conclusões dos autores são claras relativamente ao «efeito-cidade»: há
uma relação virtuosa entre dimensão do aglomerado onde se habita e par-
ticipação política. Além das metrópoles de Lisboa e do Porto, também as
restantes cidades médias do país podem ser percebidas como focos po-
tenciadores de cidadania. Em condições equivalentes em termos escolares
e sócio-profissionais, os portugueses que residem em cidades participam
sempre mais do que aqueles que habitam fora delas. Já ao olhar para a es-
cala da metrópole de Lisboa, os autores, em vez de se limitarem a tomar
como único factor de carácter espacial o local de residência dos inquiri-
dos, preferiram incluir também dados de mobilidade, como a experiência
de se trabalhar e circular no concelho de Lisboa, tratando de explorar o
efeito de exposição dos metropolitanos à cidade de Lisboa, o referido
«efeito-cidade». Alarga-se assim a definição de experiência urbana de
cidade, adicionando à rigidez da residência a fluidez da mobilidade, mais
próxima da experiência quotidiana dos urbanitas lisboetas. Segundo os
autores, os dados indicam um contraste entre os que estão expostos à
cidade de Lisboa, porque nela vivem e/ou trabalham, e os indivíduos que
vivem e trabalham noutros concelhos da área metropolitana (menor
exposição à cidade). E mais uma vez se verifica que são as práticas de auto-
mobilização, identificadas com a «nova cultura política», aquelas que
mais dependem da coordenada espaço. Tal facto permite aos autores su-
gerir que, enquanto «o associativismo não está tão directamente associa-
do aos estilos de vida urbanos», as «participações em manifestações, comí-
cios ou fóruns na Internet são práticas de participação cívica cujo carácter
pró-activo parece estar associado a contextos de sociabilidade lisboetas».
Os autores concluem ainda que não só as práticas, mas também os va-
lores políticos são influenciados pela exposição ao modo de vida urbano,
em particular valores associados à «nova cultura política», como soli-
dariedade e igualdade de claro perfil pós-materialista.

No capítulo seguinte, da autoria de Sérgio de Azevedo, Orlando
Alves Santos Júnior e Luiz César de Queiroz Ribeiro, a análise é levada
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para fora do contexto português, explorando-se «A ‘nova cultura polí-
tica’ na modernidade da periferia: o Brasil em foco». Os autores, além
de proporem uma análise em moldes semelhantes à dos capítulos ante-
riores, lançam-se num interessante, e pouco usual, exercício comparati-
vo entre os resultados do inquérito para Brasil e para Portugal. 
A primeira conclusão do capítulo prende-se com a dificuldade em tra-
duzir para a realidade brasileira o conceito de «nova cultura política». Se
esta se caracteriza, por exemplo, por uma superação da clássica dicoto-
mia direita/esquerda, tal superação não tem grande significado para
uma população como a brasileira, «que se move através de outras
gramáticas políticas e culturais, entre as quais merecem destaque o clien-
telismo, o corporativismo e o populismo». Outro exemplo seria o cres-
cente questionamento do Estado-Providência num país onde este
nunca se aproximou das características e dimensões dos existentes nos
países ocidentais. Apesar de tais dificuldades, os autores reconhecem
nos dados do inquérito a possível crescente adopção de práticas vincu-
ladas à «nova cultura política» nas áreas metropolitanas do país, por
oposição a aglomerados urbanos menores, onde essas mesmas práticas
se caracterizam pela sua ausência. Se tal conclusão vai de encontro aos
resultados dos demais países, Azevedo, Santos Júnior e Queiroz Ribeiro
sublinham que os níveis de automobilização são substancialmente mais
baixos para o caso brasileiro do que para os restantes países e lembram
ainda que os números de participação da própria população metropo-
litana portuguesa são bastante mais elevados do que os dos segmentos
sociais mais favorecidos do Brasil, segmentos estes mais favoráveis à
adopção da «nova cultura política». Outra conclusão importante é a do
ainda maior peso do associativismo, em relação à mobilização, nas
práticas políticas brasileiras, por contraste com o caso português, onde
ocorre o contrário, como discutido por Villaverde Cabral.

Por último, no capítulo que encerra o livro, «Classe, cidade e poder:
nova classe média, valores políticos e cidades globais», Filipe Carreira da
Silva, Antónia Ramírez Pérez e Mónica Brito Vieira fazem luz sobre o
processo ainda incipiente da emergência de uma nova classe média-alta
global que habita as grandes cidades do planeta e que parece «repro-
duzir os valores do individualismo, tolerância social e mobilização
política próprios da «nova cultura política». Com base também nos
dados do ISSP de 2004 referentes a uma amostra de perto de 50 000 in-
divíduos residentes em 36 países, os autores defendem que o facto de se
viver numa grande cidade é, mais do que a classe de pertença, aquilo
que define a interiorização de normas próximas da «nova cultura políti-
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ca». Defende-se assim a existência de uma classe social emergente que
se distingue dos demais grupos que compõem as respectivas sociedades
nacionais por referência aos modelos normativos difundidos pelos
processos de globalização. Seguindo um consenso partilhado por todos
os autores do presente volume, sugere-se que tais processos, longe de ne-
garem a importância de factores espaciais, acentuam o protagonismo 
actual das metrópoles para discutir a temática da cidadania: «É o facto
de se viver numa grande cidade, mais do que se pertencer a uma deter-
minada classe social, aquilo que determina o desenvolvimento de uma
cultura política próxima das orientações sublinhadas por Clark e seus
seguidores.» As metrópoles globais, pela sua condição de habitat natural
do novo tipo social identificado por Carreira da Silva, Ramírez Pérez e
Brito Vieira, voltam assim a colocar a cidade no centro da discussão da
cidadania, como queriam pais fundadores das ciências sociais como
Weber ou Simmel.

Percebe-se desta descrição sumária dos diferentes capítulos que a preo-
cupação comum por parte de todos os autores é a de pensar a cidade
como uma arena política, o que conduziu à combinação, cremos que
virtuosa, nos vários estudos, das mais recentes dinâmicas urbanas e
práticas espaciais com modelos de análise dos valores e comportamen-
tos políticos dos cidadãos. Uma das principais tendências, se não
mesmo a principal, a este nível é a de mobilidade entre diferentes pon-
tos do território, quer se entenda este como um espaço geográfico con-
creto, quer se conceba como um espaço social de relações. Nunca a mobi-
lidade fez tanto parte do dia a dia dos agentes sociais como hoje. Quer
seja de automóvel, nas suas diárias deslocações pendulares de e para o
local de emprego, quer seja de avião, para umas semanas de férias num
«destino paradisíaco» ou por razões profissionais, quer seja ainda de um
emprego para outro, ou de um casamento para outro, ou ainda de uma
orientação sexual para outra, o mundo em que vivemos é marcado pelo
signo do fluxo e da mudança. 

Claro está que tudo isto tem custos. Custos que nem sempre são
tidos em conta. Por exemplo, a viagem às Caraíbas, se incluídos os res-
pectivos custos ambientais, ficaria irremediavelmente fora do alcance da
maioria dos turistas de classe média. Os custos para a vida pessoal das
constantes mudanças de emprego também são raramente incluídos no
cálculo que os economistas fazem da flexibilização do mercado laboral,
para já não falar nos respectivos custos políticos – em que medida se
pode pedir a alguém cuja carreira o levou a viver temporariamente
numa cidade que se empenhe politicamente na resolução dos proble-

Introdução
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mas dessa cidade? Da mesma forma, as novas modalidades de partici-
pação política – mais individualistas, menos institucionais – não
cumprem as funções de socialização política que as formas tradicionais
de participação cumpriram ao longo dos séculos XIX e XX, o que não
quer dizer que não estejam a ser substituídas por novas formas de viver
politicamente em comum. Apesar de conscientes das contradições e
problemas que o mundo em que vivemos enfrenta, não oferecemos aos
leitores deste livro a prescrição utópica de alternativas, nem tão-pouco
uma visão passadista, estéril de futuro. O propósito deste livro é o de,
ao invés, procurar explicar alguns aspectos da realidade com bases teóri-
cas e empíricas sólidas, com um esforço de sofisticação e inovação con-
ceptual e sem perder de vista o seu enquadramento em problemáticas
mais vastas. 

Manuel Villaverde Cabral, Filipe Carreira da Silva, Tiago Saraiva
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Parte I 
Dinâmicas urbanas

e cidadania
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Terry Nichols Clark

Capítulo 1

«Nova escola de Chicago»:
convite para um debate *

Introdução

O texto «Los Angeles and the Chicago school: invitation to a debate»,
escrito por Michael Dear em 2002, é construído a partir da crítica à antiga
«escola de Chicago». O presente capítulo prolonga a discussão aí desen-
volvida ao incorporar teorias mais gerais sobre o funcionamento das
cidades a partir das questões da cultura e da política. Os nova-iorquinos in-
clinam-se para a análise das classes, produção, desigualdade, mercados de
trabalho duais e outros temas semelhantes – o que, para alguns, deriva de
um marxismo secular. Os autores de Los Angeles (LA) são, em muitos
casos, individualistas, subjectivistas e preocupados com o consumo e ou-
tros afirmam-se também como pós-modernos. Já no caso de Chicago,
sendo a maior cidade americana com uma população predominantemente
católica, a atenção volta-se para aspectos diferentes, como as relações pes-
soais, as famílias extensas, os bairros e as tradições étnicas. Dessa forma, os
observadores são levados a focar a sua análise na realidade cultural e políti-
ca da cidade, tendo em conta a sua forte diferenciação em subculturas.
Neste capítulo propõem-se sete eixos fundamentais para a formulação de
uma «nova escola de Chicago». 

Um dos primeiros elementos a considerar é o facto de todas as
cidades serem únicas, moldando parcialmente os seus residentes e sen-
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* Este texto é uma tradução do inglês realizada por Ruy Blanes e Inês Versos.
Sobre o projecto FAUI, http://faui.uchicago.edu/archive.html. Versões preliminares

deste texto foram apresentadas na American Political Science Association (Chicago, a 
3 de Setembro de 2004), no Chicago Extravaganza (7 de Julho de 2004, Preconference
to City Futures) e a vários analistas urbanos que se encontram desde há vários anos a
esta parte e que ofereceram um seminário conjunto na Primavera de 2005, http:/
/faculty.nl.edu/cspirou/preskoolers.html.  
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sibilizando-os para determinadas preocupações em desfavor de outras.
O centro da análise aqui trabalhada tem por base a discussão da forma
como um determinado conjunto de autores, influenciado pela sua
vivência durante algum tempo nos subúrbios de Chicago, desenvolveu
novas concepções a nível da investigação e teorização sobre cidades. 
A última secção deste trabalho é, pois, dedicada ao modo como a par-
tir da conjugação dos contributos desses mesmos autores se poderá vir
a constituir uma «nova escola de Chicago». 1

Estas reflexões foram enriquecidas por recentes debates desenvolvi-
dos nas escolas de Nova Iorque e Los Angeles, as quais se autodefiniram
em clara oposição a um modelo antigo da escola de Chicago – a esco-
la de Ernest Burgess, Homer Hoyt e outros. É um facto, como afirmam
certos críticos, que alguns aspectos centrais dos velhos paradigmas de
Chicago são hoje desadequados. 2 Nesse sentido, impõe-se uma nova e
melhor teorização – em particular no que se refere ao estudo das cidades
e do fenómeno urbano. Contudo, é clara a disparidade que existe na co-
munidade científica entre os que perfilham a possibilidade de cons-
trução de uma nova escola de Chicago e outros críticos em cada costa
dos Estados Unidos. Estes parecem não só ter compreendido mal a rea-
lidade da cidade de Chicago, como construíram bases teóricas de apoio
limitadas quer para as suas próprias análises, quer para as de outros.
Como veremos, dadas as características peculiares de Chicago, uma re-
flexão sobre esta última poderá vir a enriquecer a nossa teorização sobre
cidades e sociedades um pouco por todo o mundo. 

Terry Nichols Clark
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1 Os participantes na «Ainda-não-escola-de-Chicago de política urbana» divergem
claramente em vários pontos. A maioria prefere autodenominar-se como «escola», mas
alguns preferem a designação de «conversação», «comunidade» ou outra expressão mais
cautelosa. Este texto é individual e não representa necessariamente os pontos de vista de
outros. No entanto, emergiu de muitos intercâmbios animados que reconhecemos nos
terem ajudado a clarificar o nosso pensamento e a tornar-nos mais conscientes da forma
como diferimos de pessoas noutros locais, assim como entre nós. Neste sentido,
agradecemos a Bonnie Lindstrom, Clinton Stockwell, Costa Spiro, David Perry, Dennis
Judd, Dick Simpson, Evan McKenzie, Joe McElroy, Larry Bennett, Michael Pagano,
Rebecca Vreeland, Robin Hambleton, Valerie Johnson, William Grimshaw, William Sites
e, pontualmente, Anirudh Ruhil, Eric Oliver, Janet Smith, Marilyn Ruiz, Melissa Marshall,
Nicholas Theodore, John Hagedorn, John Pelissero, Ken Wong, Rebecca Hendrick, Robert
Sampson, Andrew Abbott, Rachel Weber e Saskia Sassen pelas óptimas conversas (e não
só) mantidas. Nas linhas que se seguem inspiramo-nos num livro sobre Chicago [Terry
Clark et al., «Amenities drive urban growth», Journal of Urban Affairs, vol. 34, n.º 5 (2002):
493-515] e outros textos relacionados.

2 Por exemplo, Brian Berry, que, entre todos, terá sido o mais eloquente, nomea-
damente em Berry e Horton (1970).
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As diferentes perspectivas relativas a cidades aqui apresentadas infor-
maram importantes abordagens e conceitos-chave para a interpretação
do mundo em geral. É o caso das obras de Saskia Sassen, Richard
Florida e Michael Dear: The Global City (2001), The Rise of the Creative
Class (2002) e From Chicago to LA (2001), respectivamente. Estes três
livros fomentaram debates e alteraram agendas, tanto de analistas ur-
banos como de autarcas e responsáveis governamentais. Não querendo
menosprezar as virtudes destas obras, considere-se a forma como elas
ilustram a realidade das cidades de Nova Iorque e Los Angeles. 

Saskia Sassen (2001), por exemplo, analisa com acuidade o capital
global, o investimento, a migração e processos relacionados, chegando
a uma proposta controversa. A globalização, sugere, aumenta a de-
sigualdade de rendimentos. Porquê? Não só os banqueiros de Wall
Street têm um nível de rendimentos elevadíssimo, como contratam
amas por valores irrisórios, motoristas e outros fornecedores de serviços
particulares. Muitos deles são pessoas pobres, que deixaram o seu país
de origem com destino a Nova Iorque. A sua imigração, sugere Sassen,
gera mais desigualdade nos rendimentos em Nova Iorque e outras
cidades marcadas pela globalização. 

Richard Florida (2001 e 2005) argumentou de forma análoga com
uma espécie de crítica dialéctica: algumas das cidades que tiveram o
maior crescimento a nível da alta tecnologia inovadora aumentaram,
em simultâneo, a desigualdade de rendimentos entre os seus habitantes.
Uma tendência que procura demonstrar através da descrição detalhada
da cidade de Austin e das urbes que rodeiam Silicon Valley.

Michael Dear (2001) enumera vários processos de transformação das
cidades, tais como a fragmentação, o desenvolvimento de comunidades
fechadas (vulgo «condomínios fechados»), a suburbanização, etc. O pro-
cesso-chave, neste contexto, é o capitalismo. A maior parte da diferen-
ciação das pessoas tem por base os seus rendimentos. Existe pouca dis-
cussão sobre os subgrupos sem rendimentos (como os asiáticos, os
mexicanos ou os profissionais liberais). 

O conteúdo destas obras é, obviamente, mais extenso e complexo.
Contudo, importa sublinhar que Sassen, Florida e Dear, nestas e
noutras análises, sobrevalorizaram os rendimentos e os factores eco-
nómicos como dinâmicas urbanas fulcrais. A consequência deste facto
é a de que nenhum deles toma em consideração de forma aprofundada
a política ou a cultura como conceitos centrais, embora associem as suas
análises a preocupações morais articuladas em torno da questão das
«pessoas de baixos rendimentos» ou da «desigualdade de rendimentos».

«Nova escola de Chicago»: convite para um debate
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Neste sentido, omitem claramente a forma como as especificidades da
cultura e da política podem redefinir a maneira como as pessoas esco-
lhem viver e trabalhar. Sassen, na sua interpretação, privilegia explicita-
mente o trabalho sobre o consumo; o trabalho explicaria formas de
consumo como as amas, etc. Não se pretende aqui criticar aspectos con-
cretos destes livros, mas sim assinalar que os seus autores partilham as
limitações de uma parcialidade sistémica que deveria ser mais explícita. 3

Partindo desta evidência, faz mais sentido denominar a «escola de Los
Angeles» como a «abordagem pós-moderna da subcultura de Michael
Dear/Mike Davis», pois muitos – se não a maioria – dos intelectuais e
cientistas sociais de Los Angeles já não se enquadram nesse contexto.

Entre os vários pontos de interesse presentes nas obras destes autores
de Nova Iorque e de Los Angeles elegem-se aqui alguns, confrontando-
-os com a tradição de pensamento dos autores de Chicago. No âmbito
desta última tradição, a política e a cultura são introduzidas, não como
factores autónomos, mas sim como elementos causais centrais que
inter-relacionam e redefinem o próprio significado de «económico» ou
«desigualdade» de maneira muito mais diferenciada do que apenas em
categorias de rendimentos de origem nacional ou global. O capitalismo
e a desigualdade de rendimentos podem ser conceitos razoáveis para os
economistas que rejeitam explicitamente qualquer preocupação analíti-
ca pelas especificidades da política, da cultura ou das instituições.
Porém, para outros cientistas sociais ou cidadãos, estes conceitos são de-
masiado vazios, abstractos, vagos e soltos. Variam substancialmente de
lugar para lugar e através do tempo. Para mais, a política e os valores cul-
turais são elementos demasiado centrais e críticos para poderem ser
ignorados através de designações como «visão do autor», «a minha pers-
pectiva» ou qualquer expressão semelhante. Trata-se de uma estratégia
demasiado solipsista, mesmo sendo comum entre os cientistas sociais e
o público em geral.

Desde há muito que a cidade de Chicago retrata estas realidades tão
diversas e abertamente conflituais, ao ponto de atrair visitantes como
Max Weber (1958) (este escreveu que Chicago era como um homem

Terry Nichols Clark
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3 Saskia Sassen escreveu The Global City em Columbia (2001). Mais tarde transferiu-
-se para a Universidade de Chicago e começou a dar uma maior atenção aos factores
culturais e políticos, tais como a cidadania. Richard Florida cresceu em Newark e
frequentou o Rutgers College e Columbia durante o seu doutoramento. Talvez eu seja
mais sensível a estas questões por ter estado tanto em Nova Iorque como em Los
Angeles (embora não como «nativo») e depois apreciado as diferenças a partir de
Chicago. Este texto procura mostrar como estas são mais do que questões triviais.
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cuja pele fora rasgada, do qual se podiam ver os órgãos vitais expostos)
ou Saul Bellow (1977), que tratou de alguns desses aspectos na sua in-
vestigação pós-graduada em antropologia. 4 De facto, as pessoas que
visitam a cidade têm ficado perplexas com a sua política e cultura e
muitas foram levadas a investigar essa realidade diversa. O estudo da
política de Chicago é comparável ao trabalho de campo de um jovem
antropólogo entre os aborígenes australianos: ensina-nos o relativismo
cultural. Abana os rótulos, as categorias e as soluções políticas stan-
dardizadas que nos chegam da política europeia ou norte-americana.
Mas, perguntamo-nos, como e porquê? 

Poucos foram os que associaram estas diferenças urbanas a métodos
de análise. Contudo, há abordagens próximas das discussões que temos
vindo a desenvolver, como as de Halle (2003), que distingue os autores
de Nova Iorque e Los Angeles dos de Chicago, e as de Turley (2005),
que invocam as culturas urbanas como complemento dos modelos eco-
nomicistas. Já Janet Abu-Lughod (1999), comparando a realidade das
cidades de Nova Iorque, Chicago e Los Angeles, acusa os teóricos abs-
tractos da globalização de ignorarem as tradições históricas e culturais
destas cidades, ao mesmo tempo que apela ao desenvolvimento de uma
maior atenção à cultura política e ao seu funcionamento. Trata-se de
uma crítica claramente defendida neste capítulo. Seguem-se aqui estes
três autores quanto a vários aspectos; porém, procura-se indagar mais
acerca de como é que estas cidades desenvolvem e alteram as suas cul-
turas políticas ao longo do tempo com novas dinâmicas migratórias e
conflitos políticos. Neste sentido, codificam-se as dinâmicas de mu-
dança na cultura política para que estas possam ser adaptadas a outras
cidades a nível global.

Este capítulo não corresponde a uma mera comparação entre três
cidades (e diferentes concepções teóricas). A razão pela qual se apro-
fundam as questões apresentadas decorre do facto de que um conheci-
mento mais reflexivo quanto às nossas origens e ao porquê das mesmas
nos poderá ajudar a articular formas de melhorar o conhecimento fu-
turo. Noutras palavras, que variáveis-chave afectam as cidades, as suas
dinâmicas sócio-económicas, as suas preocupações cívicas ou particu-
lares, os seus líderes e programas políticos, os seus intelectuais e críticos?
Ao comparar as cidades e algumas das suas mudanças fulcrais, pondo à

«Nova escola de Chicago»: convite para um debate
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4 Esta investigação inspirou directamente a sua obra Henderson the Rain King (2007
[1959]), entre outras. 

01 Cidade Cap. 1  19/11/08  16:37  Page 35



prova as particularidades (e limites) das nossas teorias e pontos de vista,
é possível identificar diferentes perspectivas e a partir daí ver como e
onde se poderão adaptar lições de diferentes cidades pelo mundo fora. 

A globalização é uma das mais profundas forças revolucionárias do
nosso tempo. Num certo sentido, parece arrastar-nos em direcção à uni-
formidade. Contudo, gera uma contra-reacção. Por outras palavras, leva
as pessoas a perguntar, por um lado, em que medida são diferentes das
que se movem em Wall Street ou Hollywood e dos modelos vivenciais
preconizados pelas mesmas. Por outro lado, como e porquê podem
preservar o que nelas é distintivo, local, único e autêntico. Estas
questões são partilhadas pelos residentes em cidades um pouco por
todo o mundo. Ao serem confrontados com novas forças globais, per-
guntam-se pelo que é que vale a pena lutar, porquê e como. Que tipos
de respostas existem para estas perguntas?

Chicago, propomos, é uma cidade mundialmente importante, já
que as suas principais dinâmicas políticas foram, desde há muito
tempo, o clientelismo e o patrocinato — as quais nos últimos anos
foram rebaptizadas como suborno e corrupção. Estas práticas são co-
muns a Taipé, Nápoles, Bogotá, Lagos e, em última instância, à maio-
ria das cidades do mundo. Confrontar este passado de forma aberta 
e considerar como é que esta herança pôde (e pode) mudar é actual-
mente a característica mais saliente da agenda política das diferentes 
instâncias governativas: nacional, regional e local. Trata-se de um
ponto anterior a qualquer conceptualização e define-a: é o caso, entre
outros, do conceito de «desenvolvimento» nas suas múltiplas e pos-
síveis formas. 

Tendo por base a ideia de que a realidade da cidade de Chicago res-
ponde a estas questões gerais, a mesma é investigada como um estudo
de caso, assinalando as características comuns a outras cidades, refor-
çando, assim, a existência de padrões semelhantes. Ou melhor, ao ex-
plorar as estruturas profundas e vitais que «guiam» Chicago, procura-se
generalizar. Se cada cidade é única, deriva da combinação única, em
cada lugar, de processos gerais. Todavia, atendendo aos processos gerais
e, simultaneamente, à forma como estes se combinam para gerar uma
especificidade, pode-se não só compreender melhor uma cidade, como
oferecer lições para o estudo das restantes.

Este exercício combina várias formas de análise. Em primeiro lugar,
considera-se a teoria política normativa desde Platão e Aristóteles, ao
questionar-se qual era a melhor forma de vida, seguindo depois uma
versão mais positiva, comparativa e relativista desta questão essencial.

Terry Nichols Clark
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Trata-se da perspectiva proposta por Karl Marx, Vilfredo Pareto, Emile
Durkheim e Max Weber, os quais sugeriram que cada sistema tinha as
suas próprias regras (burguês, aristocrático, burocrático, etc.). Na análise
aqui desenvolvida recorre-se também ao que Karl Mannheim designou
como Wissensoziologie, isto é, a sociologia do conhecimento, incorpo-
rando as reformulações operadas a este nível por Robert Merton. Este
autor sugere a construção de teorias de médio alcance que incorporem
proposições concretas e que questionem precisamente como e por que
é que as pessoas dão atenção a umas coisas e ignoram outras sob a in-
fluência de factores como o grupo etário, a origem social, a religião,
entre outros. Por fim, adoptam-se as perspectivas sobre a influência dos
factores culturais, tal como foram formuladas por Mary Douglas e
Aaron Wildavski, estendendo assim o objecto da análise à cultura políti-
ca, observando até que ponto esta redefine, concretamente, o que é legí-
timo, desejável ou corrupto na vida e na política (Thompson, Ellis e
Wildavsky, 1990).

Todos os indíviduos, tal como as cidades, são únicos. Esta ideia leva-
da ao extremo tornaria impossível a existência de escolas de pensamen-
to, mas só de indivíduos. Nas páginas que se seguem exploram-se estas
tensões, sublinhando que na maioria dos lugares – pelo menos em
Chicago, Nova Iorque e Los Angeles – se encontram evidências de
todas as grandes perspectivas aqui discutidas. Se a escola de Los Angeles
de Mike Davis (1990) ou Michael Dear (2001) tem um cariz pós-moder-
no, muitos são certamente os intelectuais, cientistas sociais e analistas
urbanos desta cidade que discordam das linhas orientadoras desses au-
tores – mesmo que não se preocupem sequer em discutir estas questões
(muitos ignoram este debate, considerando-o simplesmente ridículo).
Assim acontece, por exemplo, com Mark Baldassare (2002), o qual es-
tudou atentamente as especificidades da Califórnia do Sul, com Robert
Fried e James Danzinger, que escreveram sobre as cidades de um ponto
de vista global, com Elinor e Vincent Ostrom, ao descreverem a pro-
visão de água como uma escolha pública distintiva, e, finalmente, com
Lawrence Bobo, com as suas aprofundadas reflexões sobre o conflito
étnico. Estas abordagens não encaixam, claramente, na «marca»
Dear/LA. De facto, a tendência pós-moderna é, provavelmente, parti-
lhada por uma pequena minoria de cidadãos de Los Angeles. Por outro
lado, a diversidade entre os nova-iorquinos é tal que praticamente nem
merece comentário. No entanto, a hipótese contrária – a de que as dife-
renças individuais são aleatoriamente distribuídas sem qualquer relação
com o lugar – também parece implausível. 

«Nova escola de Chicago»: convite para um debate
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Há vários factores que fazem de Chicago uma cidade diferente e que
transformam a maneira de analisar as cidades e, em especial, as suas
políticas: 

1 – Trata-se da maior cidade dos EUA com uma forte tradição católi-
ca; o número dos protestantes brancos situou-se sempre abaixo de 20%
da população ao longo do século XX. A tradição católica de Chicago foi,
no entanto, fortemente abalada na eleição de Harold Washington em
1984, que mobilizou pela primeira vez os afro-americanos de Chicago.
O fluxo contínuo de imigrantes de todas as partes do mundo transfor-
mou o carácter dos seus bairros. Contudo, a distinção étnica e cultural
dos diversos bairros mantém-se forte e é cada vez mais legitimada po-
liticamente nesta cidade do que noutras cidades dos EUA. Porquê?

2 – O catolicismo, ao reforçar as relações pessoais concretas, ajudou
a legitimar as paróquias, as escolas e os bairros de Chicago. Para-
lelamente, há também que ter em conta que os líderes locais sempre
foram particularmente poderosos e que as políticas étnicas, o clientelis-
mo/patrocinato e a distribuição material de incentivos firmaram-se
como os recursos fulcrais. Os leitmotifs wagnerianos, as estruturas pro-
fundas levi-straussianas: Don’t make no waves, don’t back no losers; We don’t
want nobody nobody sent; «Chicaga ain’t ready for reform». 5

3 – A existência de bairros com um forte sentimento de pertença con-
tribuiu para a criação de uma Chicago racial e etnicamente segregada:
na política habitacional pela existência de uma listagem étnica de can-
didatos; nas marchas e na autonomia ferozmente defendida dos bairros.
Tradicionalmente, os governantes decidiam quanto à configuração dos
seus bairros, atribuindo ou negando licenças de construção, por vezes
indefinidamente. Um facto impensável numa cidade com uma extensa
associação de representantes com um bom ethos governativo. 

4 – A cidade ergueu-se na fronteira e cresceu tão rapidamente que de-
senvolveu uma cultura de elite fraca, incentivando o homem comum.
Uma aceitação generalizada da frontalidade e pouca «elegância» como
rasgos de personalidade distintivos desembocou numa atitude de re-
jeição de estilos e classes «nobres» e encorajou o aparecimento de figu-
ras populares, como Hinky Dink Kenna, Bathhouse John e Fast Eddy
Vrdolyak – três poderosos líderes locais. Esta atitude é evidente nos dis-
cursos dos mayors Daley I e II (pai e filho). Estes falavam orgulhosa-
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5 As duas primeiras citações são títulos de livros de Milton Rakove (1975 e 1979); a
terceira é um slogan utilizado em meetings políticos, à entrada do edifício da Câmara, e
estampado em T-shirts.
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mente num inglês Chicago public school (CPS), tal como fazem muitos
professores da CPS. É comum perguntar-se aos habitantes da cidade
que falam o que noutros locais é designado por «americano geral» qual
a sua origem – o que implica que o seu dialecto é estranho a Cook
County. 6 Porém, mesmo se a pronúncia «chicaga» era predominante na
política local em Chicago, também havia quem protestasse, como foi o
caso da elitista Chicago Magazine, que publicou uma reportagem sobre
«Da Mayor», invocando a sua dicção e pronunciação como provas de
que este era tão corrupto como o seu pai (Eig, 1999).

5 – Seguindo a lógica comum da política americana, o Estado e os go-
vernos nacionais são distantes, estranhos e irrelevantes. A senioridade en-
quanto princípio de ordenação política pode levar a Washington políticos
com 60 anos, como se tratasse de congressistas de pouca idade. Este facto
reverte o sentido comum de que o governo local é subalterno. Todavia, é
uma consequência lógica da inviolabilidade das relações pessoais e locais
e das distintas políticas nelas desenvolvidas. A senioridade e o saber es-
perar, por sua vez, são princípios inculcados nas escolas católicas – os
alunos começam por ser escolhidos para pequenas participações nas festas
de Natal até que atingem um máximo de colaboração. Os líderes políticos
negros em Chicago há muito que frequentaram escolas católicas ou foram
mesmo católicos praticantes. Até os ministros protestantes negros, aliados
tradicionais do Partido Democrata de Chicago, acabavam por aceitar estes
princípios católicos nesta arena política.

6 – O cosmopolitismo popular, entendido como as ligações nostál-
gicas ao Velho Mundo. As principais tradições de Chicago não são origi-
nais, mas remontam a Cork ou Cracóvia. No entanto, estas são muitas
vezes criativamente reconstruídas. Assim, restaurantes, igrejas, escolas
de bairro, bares e os responsáveis das mesas de voto 7 incorporam estas
diferentes tradições. «Bandeiras étnicas à venda» rezam os cartazes
comerciais de Chicago, com os subtítulos «Polacas», «Mexicanas», etc.
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6 Os linguistas diferenciam os sotaques por regiões dos EUA, seguindo o mapa das
três culturas políticas de Daniel Elazar (1998). Por exemplo, «o sotaque urbano de
Chicago, influenciado pelos dialectos do Sul e do Midland, frequentemente falado pelo
falecido John Belushi – o teatro de comédia Second City de Chicago fornecia muitos
actores para a série televisiva Saturday Night Live. Esta série costumava, inclusive, paro-
diá-lo nos sketches «Da Bears, Da Bulls»» (http://www.geocities.com/Broadway/
1906/dialects.html e McArthur, 1992).

7 Nos Estados Unidos são chamados precinct captains e desempenham uma importante
função de mediação entre os partidos políticos e o eleitorado. (N. do T.)
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7 – O forte individualismo, ou pelo menos uma identidade bairrista
diferenciada, implicou pouca atenção ao «bom gosto» ou à estética
pública, um fraco planeamento e uma governação minimal (apesar de
os líderes cívicos não governamentais lutarem pelas suas causas). 
A ganância e o individualismo exacerbado foram os rótulos atribuídos
àqueles que não quiseram ver mais além— assim acontece em A Ver-
gonha nas Cidades, de Steffan, em Santa Joana dos Matadouros ou Arturo
Ui, de Brecht, ou ainda nos romances de Dreiser. A meio da década de
1990, esta falta de atenção foi profundamente alterada, quando a arte e
a estética pública se envolveram num dinamismo inédito, pelo menos
nos Estados Unidos da América. 8

8 – Abertura e forte inovação. No primeiro caso referimo-nos à ausên-
cia de uma elite estabelecida e à antiga cultura de fronteira de Chicago, que
tornaram esta cidade um lugar onde se podia, e tinha de se, ascender pelos
próprios meios (o chamado self-made-man), com menor influência da
tradição do que back East (isto é, na costa leste dos EUA) ou em grande
parte da Europa, da Ásia ou mesmo da América Latina, cujas elites eram
muito mais fortes e enraizadas. Já no segundo aspecto é de notar que foi
em Chicago que se inventou o arranha-céus. Os nomes clássicos da arqui-
tectura do século XX encontravam-se nesta cidade – Frank Lloyd Wright,
Burnham e os seus planos, Mies Van der Rohe, Skidmore, Owings e
Merrill. Estes arquitectos redefiniram a imagem de Chicago e de outras
cidades mundiais. Porém, é possível ver da melhor e da pior arquitectura
na mesma rua de Chicago, pois o planeamento e a estética holística foram
mais fracos do que a ambição individual. Noutras áreas: a revista Playboy,
de Hugh Hefner, os clubes Playboy, as torres Playboy, exportam a tradição
«vulgar» de Chicago para o resto do globo. 

9 – A existência de uma enorme «máquina política» – que inspira as
ambições de gangs, grandes empresas, promotores imobiliários, options
traders e presidentes da Câmara e leva-os a traçar grandes planos. Uma
realidade impossível na maioria das cidades norte-americanas com sis-
temas políticos e sociais fragmentados. A este nível, há uma maior
aproximação à cidade de Chicago fora dos Estados Unidos. É o caso da
China, que é hoje um paraíso para arquitectos visionários, que ali cons-
troem sem o protesto público e o constrangimento espacial encontrado
na Europa. Um promotor de Chicago, Sam Zell, numa visita a Israel,
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8 Aqui se destaca o envolvimento da Câmara de Chicago com a arte e estética a partir
de 1995, depois do estrondoso sucesso comercial da exposição sobre Monet no Art
Institute, claramente a maior do mundo.
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disse ao Times de Jerusalém (2004) que havia tanta burocracia que se re-
cusava a trabalhar nessa cidade.

10 – O forte sentido de identidade de bairro, os fortes laços sociais e
uma visão social limitada legitimaram a descentralização nos bairros e
zonas e a atribuição de um papel modesto ao governo – não lhe foi
exigida uma reforma ou reestruturação de uma perspectiva global
(Clark, 1975). Neste sentido, o marxismo ideológico sempre teve pouco
impacto na zona em causa. Do mesmo modo que o individualismo
sempre foi temperado por uma forte solidariedade de bairro, comu-
nitária e étnica. Este sentimento incorpora um catolicismo não ideo-
lógico, distinto da utopia moralista de alguns protestantes e judeus em
Nova Iorque (em especial as associações que seguiram David Dubinsky
e o sindicato ILGWU ou o New York Times) ou do individualismo mais
pessoal e menos cívico ou politicamente consciente de Los Angeles –
de que Arnold Schwarzenegger é a manifestação mais dramática.

11 – Da mesma forma que o crescimento populacional e a imigração
estrangeira no século XIX deram a Chicago um ethos dinâmico, também
a globalização trouxe desafios dramáticos no século XXI. Porém, a dura-
doura coerência política de Chicago possibilitou poderosas adaptações
a esse nível não imagináveis noutros lugares fragmentados dos EUA.
Neste contexto enquadra-se a nova construção e a dramática renovação
dos bairros, a construção de novos parques e novos espaços públicos, a
contratação de arquitectos de renome mundial e a plantação massiva de
rosas e árvores. 9 Quilómetros de frentes ribeirinhas e marinas foram re-
construídos, assim como dezenas de quilómetros de passeios de ciclo-
vias, para além das grandes mudanças nas escolas públicas, policiamen-
to de bairros, etc.  

12 – Os grandes projectos de construção na década de 1990 nasce-
ram de um novo compromisso com o entretenimento, assente em ve-
lhas tradições, mas fora dos Estados Unidos transformaram Chicago na
principal cidade norte-americana no que diz respeito à realização de
convenções, implicando a visita anual de centenas de milhares de turis-
tas. Este foi, pelo menos, o ponto de vista da Câmara de Chicago, que
definiu o entretenimento como a sua indústria principal. 

13 – Os vários teóricos e observadores etnográficos destas mudanças
violentas foram confrontados com contradições e conflitos sociais em
bairros diferentes. O termo yuppie foi inventado em Chicago para rotu-
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9 A Câmara de Chicago vangloria-se com o facto de o mayor Daley ter mandado
plantar mais árvores do que qualquer outro autarca do mundo.
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lar esta tipologia étnico-cultural como um insulto às tradições operárias
da cidade. Em Washington, ou mesmo em Nova Iorque, os yuppies fa-
ziam parte do establishment local. Tal não acontecia em Chicago. A ideia
de que os cidadãos menos instruídos das classes operárias tinham os
seus próprios valores e preferências, que não desapareceriam necessaria-
mente com as reformas políticas, a educação ou a americanização, legi-
timou uma percepção distinta e explícita da etnicidade como um ele-
mento transversal à vida e à política. No Yuppies in my bar! Barbara
Ferman (1996) explorou as implicações deste padrão ao comparar Chi-
cago com Pittsburgh; todas as questões, desde a reciclagem às escolas,
eram (tradicionalmente) redefinidas em Chicago como questões de ter-
ritório, poder e raça ou etnicidade.

14 – A questão da classe foi subalternizada pelo crescimento dos gru-
pos étnicos. Arthur Bentley falou em «interesses» e David Truman em
políticas de grupo que transcendem as classes. Edward Shils, Edward
Banfield, James Q. Wilson, Daniel Elazar, Gabriel Almond e Clifford
Geertz estabeleceram as bases para o estudo da cultura política, tanto
numa perspectiva nacional como global, incorporando as suas expe-
riências em termos de etnicidade e cultura de bairro em Chicago. Esta
aceitação quotidiana da distinção étnica/nacional/cultural derivou num
relativismo cultural antropológico – «Tu ficas com o teu bairro, eu fico
com o meu» – que não apoiava as aspirações revolucionárias-moralistas
dos abolicionistas de Nova Inglaterra, dos organizadores sindicais rus-
sos de Dubinsky em Nova Iorque ou dos trabalhadores rurais mexi-
canos de Cesar Chávez no Sul da Califórnia. Mas este estilo não ideo-
lógico, tradicional e católico mudou a partir de 1984 com Harold
Washington. A sua política de reformas a partir de uma dinâmica de di-
reitos civis/protestantes negros vergou a máquina tradicional. Ele rede-
finiu a essência da política de Chicago e propôs novas regras de jogo. 
O passado era não ideológico, pessoalista, inter-relacional. Depois deste
governador a política e as políticas tornaram-se mais explícitas e, por
vezes, mais ideológicas. 

Estes padrões típicos de Chicago contrastam fortemente com os
temas neomarxistas e de conflito de classes presentes em Nova Iorque e
com o forte individualismo das imagens de marca hollywoodescas do
herói de capa e espada. O forte individualismo encoraja a reclusão pós-
-moderna no corpo e na mente. As décadas de imersão nos filmes da in-
dústria de Los Angeles conseguem convencer qualquer um de que nada
é real, excepto a imagem, o efeito editado, projectado e actuado. Este
temperamento pós-moderno privilegiou um subjectivismo forte e indi-
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Quadro 1.1 – Lista de elementos da sociedade pós-industrial e seu 
confronto com conceitos neomarxistas e individualistas

Conceito de sociedade pós-industrial Conceito neomarxista Conceito individualista

Consumo Produção Utilidade, preferências
(mais abstracto)

Lazer Trabalho Trabalhos e amenidades

Consumidores Trabalhadores Clusters de atitudes

Casa Local de trabalho Indivíduo

As mulheres e as suas famílias Os homens e o seu trabalho Menor atenção ao contexto

Influência pessoal, interacção social Características da estrutura Interacção
social (classe, etc.)

«Cidadão» como elemento central «Sistema» como elemento Indivíduo/preferências/   
central (por exemplo, «personalidade» como
o capitalismo, a aristocracia) elemento central

Compra de produtos de consumo Investimento de capital Maximização da utilidade

Diálogo com os amigos Organização da consciência 
para formar opiniões de classe

Organização informal; Conflito de classe
consequências não previstas 

Estrutura organizativa/administrativa Propriedade dos meios 
de produção

Mudança de objectivos; Classe em si e classe para si
cooptação; subculturas

Política de causas; temas específicos Programa partidário coerente Consistência cognitiva

Maior liberalismo social, Posições de politica fiscal Estrutura de atitudes
e. g., novos papéis da mulher e económica

Associações voluntárias Centrado em partidos 
de vanguarda

Pressões opostas; conflito de papéis Falsa consciência Dissonância cognitiva

Pluralismo Elites de poder

Meios de comunicação social Propaganda de classe
autónomos

Comunidade científica autónoma Ciência subordinada à hierarquia

Estudantes como vanguarda política Movimentação do proletariado 
para a revolução

Novas classes Fordismo

Conhecimento/I & D, alta tecnologia Produtos manufacturados

Emergência da autonomia profissional Emergência de monopólios 
dos trabalhadores globais regulados pelos Estados

Fracas uniões e partidos; Uniões fortes e partidos de classe
forte individualismo

Estéticas individualistas de cariz  Materialismo histórico
consumista 

Processos democráticos Reacção de classe

Intelectuais/criação cultural Domínio de classe, mais-valia

Nota: aproximação do autor a três tipos de teorias. As teorias individualistas tendem a não
considerar aspectos estruturais de cariz mais social, pelo que são deixados em branco. Estes
três conjuntos de teorias têm uma ligação ténue com as três cidades (Clark 2004).
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vidualista. Como refere, por exemplo, Langman (2004): 10 «Uma carac-
terística da inveja pós-moderna é que a subjectividade invejada do outro
é capaz, por sua vez, de ser uma fantasia possível de comerciar, um
simulacro de pessoa menos substancial do que o daquele que inveja.
Ou, frequentemente, o invejado é uma personagem dos media ou uma
estrela manufacturada da ‘indústria da irrealidade’ que faz o seu papel».

Uma «escola» de Nova Iorque?

Sendo a maior cidade dos Estados Unidos da América, Nova Iorque
oferece uma vasta gama de estilos e subculturas. Assim, se nos pergun-
tarmos quais são as suas principais contribuições para a teoria das ciên-
cias sociais, o comentário político e a pesquisa urbana, é possível iden-
tificar alguns factores-chave. Porém, quando comparados com a realidade
de Chicago, estes são claramente diferentes. 

Quem se estabeleceu em Nova Iorque? Reza a história que no século
XIX Nova Iorque recebeu os judeus das grandes cidades da Rússia e da
Polónia, enquanto os católicos rurais desses países emigraram sobretu-
do para Chicago. Em consequência disto, em Nova Iorque emergiu
uma elite WASP (branca, anglo-saxónica, protestante) que ao longo do
século XIX impôs medidas legais estritas no governo local, dividindo o
poder por cinco distritos e diferentes cargos políticos, como o presi-
dente de câmara, o conselho e o fiscalizador (Almond, 1998). Muitos
WASPs foram viver para os subúrbios graças à construção de redes fer-
roviárias suburbanas. As divisões étnicas assumiram uma tal força que
os irlandeses e os italianos dominavam o Partido Democrata, enquanto
os judeus politicamente ambiciosos preferiam os sindicatos e os media.
Com os poderes jurídicos mais fragmentados do que em Chicago, a
política descentralizou-se. O presidente da câmara e o Partido Demo-
crata eram continuamente atacados pela imprensa e pelos represen-
tantes da oposição (em especial o oficial eleito que policiava o presi-
dente de câmara em funções), ao mesmo tempo que se sucediam os
processos jurídicos levantados por grupos cívicos. 

Neste contexto, o protagonismo dos intelectuais, comentadores
políticos e jornalistas era muito maior do que em Chicago e as suas
campanhas morais de reforma tinham mais impacto. A cultura do de-
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10 Langman é um autor de Chicago autodenominado marxista da escola de
Frankfurt, citado para ilustrar a diversidade.
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bate apaixonado e inteligente como eixo central da vida pública era re-
forçada, desde os antigos profetas – como Max Weber no Antigo Judaís-
mo – até às camaratas do City College de New York, a 1.ª (de estalinistas)
e a 2.ª (de antiestalinistas), da década de 30. Uma abordagem extraor-
dinária e sensível a estes problemas surge em Arguing the World (o livro
e o filme; Dorman, 2001), no qual se explora a vida de quatro intelec-
tuais nova-iorquinos: Daniel Bell, Irving Howe, Nathan Glaser e Irving
Kristol. Estes autores ilustram, enquanto cidadãos do mundo, o melhor
da reflexão intelectual. Acrescente-se que o facto de tratarem de determi-
nados tópicos demonstra inequivocamente que eram nova-iorquinos.

O marxismo assumiu um papel central nessa fase, servindo de fun-
damento a muito do que aconteceu no século XX, desde a liderança
sindical de David Dubinsky nas décadas de 30 e 40 à mobilização anti-
McCarthy na década de 50, ao movimento estudantil da década de 60
e, finalmente, a uma versão do pós-modernismo dos anos 90. A partir
de 1930, o marxismo começa a ser atacado na sua vertente mais orto-
doxa («estalinista») em publicações como a Partisan Review (depois,
Commentary) e The Public Interest, revistas pequenas com um grande im-
pacto lideradas por intelectuais nova-iorquinos. O grau de envolvimen-
to com o marxismo, mesmo pelos seus críticos, distinguiu Nova Iorque
de Chicago, onde o marxismo não era tão protagonista. Porquê?

A resposta a esta questão prende-se com uma clara diferenciação
destas cidades quanto às suas bases étnicas. Uma vez que os judeus e
protestantes reformistas eram mais numerosos em Nova Iorque, as suas
tradições religiosas tinham maiores ecos marxistas. Uma viagem divina-
mente inspirada em direcção à justiça universal e abstracta era um leit-
motif. O marxismo, num certo sentido, constituía simultaneamente um
ataque às subculturas em competição, como o individualismo estri-
dente do mercado de Wall Street ou o egoísmo das lojas de penhores.
Os debates ideológicos eram agudizados pela fraqueza do governo e dos
partidos políticos e pela maior densidade das editoras e media nacionais.
Já a prática política da cidade de Chicago durante o século XX foi mar-
cada por uma ética irlandesa de particularismo não ideológico, evidente
num localismo, num conservadorismo social, num catolicismo prati-
cante e numa sociabilidade que reflecte todos estes traços. 11

Nova Iorque representa o pólo oposto quanto a todas estas dimen-
sões, com ambições globais e nacionais que prevalecem sobre as aspi-
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11 Os dados estatísticos e históricos que corroboram estas diferenças étnicas estão
identificados em Terry Nichols Clark, «The Irish ethic and the spirit of patronage»,
Ethnicity, 2 (1975): 305–359.   
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rações locais, um estridente liberalismo social, uma ética secular agressi-
va e um envolvimento ideológico na vida pública. O New York Times é
a ilustração mais óbvia, e o maior difusor, desta visão Nova Iorque-cên-
trica para outros lugares dos EUA, por sua vez ligados a outros media
(CNN, Time, websites, etc.). À medida que os nova-iorquinos assumiam
lugares proeminentes em várias áreas – em especial nas universidades,
no jornalismo, nos media e no direito –, estas visões difundiram-se por
outras cidades, como Washington, Cambridge, Berkeley e Los Angeles,
onde se confrontaram com tradições protestantes mais antigas (o mora-
lismo de Nova Inglaterra), que revigoraram e transformaram numa di-
recção mais activista e intelectualizada, sobretudo a partir da década de
1960. Este estilo domina hoje grande parte da vida académica e profis-
sional norte-americana de uma maneira muito mais intensa do que
acontecia décadas antes (Brint et al., 2001; Brooks e Manza, 2001;
Lipset, 1996, caps. 5 e 6, sobre os judeus e os académicos). A cidade de
Chicago e em particular a Universidade de Chicago são frequentemente
vistas como um empecilho para este moralismo intelectual de Nova
Iorque. A primeira surge como uma cidade conservadora, enquanto a
segunda é descrita como uma cidade liberal ou de esquerda. Trata-se, no
entanto, de uma visão muito simplista. Há subculturas em todas as
cidades e regiões. Podemos encontrar uma «subcultura nova-iorquina»
nos enclaves artísticos e boémios de Chicago, do mesmo modo que per-
sistem poderosas tradições católicas/clientelares em partes de Brooklyn
e Queens (v., por exemplo, Rieder, 1985, Glaser e Moynihan, 1963, e
McNickle, 1993). 12 A tradição judaica e a tradição católica irlandesa são
as fontes originárias destas duas culturas e, apesar de cada uma se ir pro-
gressivamente afastando das suas origens étnicas, vão-se entrelaçando
com muitas outras referências, estando como tal em constante mu-
dança. 

Num «marxismo mais secular» – epíteto utilizado por Seymor Lipset
na 2.ª edição do seu livro Political Man (1981) – a análise da estrutura de
classes é elaborada de uma forma muito mais flexível, por exemplo, na
preocupação demonstrada pelos pobres ou pela desigualdade de rendi-
mentos económicos. Os nova-iorquinos, nomeadamente os mais pró-
ximos da vida intelectual e da academia (não os frequentadores de Wall
Street ou Madison Avenue), são tradicionalmente críticos do status 
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12 Que aborda concretamente os conflitos entre judeus e irlandeses na política de
Nova Iorque.
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quo – em especial no que diz respeito aos temas protestantes suburbanos
e ao individualismo ocidental exacerbado, tal como é tipificado pelas
imagens do cowboy. Os heróis de Nova Iorque, ou pelo menos deste
grupo, são os culturalmente críticos, os boémios, os artistas, enquanto
parasitas sociais, tendo a subcultura gay e artística de Greenwich Village
e o Village Voice como quintessência. Estes associam-se ao humor e aos
comentários de personagens como Woody Allen em Annie Hall, talk
shows da televisão e artistas de stand-up comedy. Esta crítica do status quo
leva naturalmente à defesa dos mais necessitados e das minorias, desde
pessoas de baixo rendimento, mulheres, emigrantes e outros grupos ex-
cluídos e/ou marginalizados.

Convém notar, no entanto, que estes grupos tendem a identificar-se
mutuamente, ainda que num registo muito abstracto, enquanto sujeitos
de discriminação – passada ou presente – por uma elite capitalista/pro-
testante/privilegiada/suburbana. Esta perspectiva contrasta com a diver-
sidade étnica dos bairros que compõem Chicago, que encoraja uma
maior exploração etnográfica. O estilo nova-iorquino é mais dedutivo,
operando a partir de princípios com um maior grau de abstracção que
procuram uma aplicabilidade mais universal – como, por exemplo, a
forma de conter ou combater o racismo ou o anti-semitismo, de aplicar
a discriminação positiva, de tornar os programas de luta contra a po-
breza mais bem sucedidos ou de questionar por que é que a globaliza-
ção leva à desigualdade económica. Na vertente científico-académica
desta tradição, estas preocupações conduzem a uma análise e interpre-
tação mais aprofundadas — assim acontece nos artigos de The Public
Interest, que cruzam a ciência social com as preocupações da política
pública. Contudo, na sua versão menos disciplinada (que é mais
comum na escola de Los Angeles), esta perspectiva leva a um solipsis-
mo pós-moderno de interpretações individuais e rotulagens casuais de
questões sociais (com termos como «culpando a vítima», «irrelevante»,
«chauvinista», «politicamente incorrecto»). Já para não falar das versões
mais coloridas destes termos, que se nutrem do argot da juventude
desencantada ou dos rappers. Hollywood e os media populares de Nova
Iorque retransmitem esta visão todos os dias nos seus talk shows.

Estas preocupações essenciais afectam as leituras relativas às questões
sociais e políticas. Para alguns, uma explicação materialista da história é
«natural». No entanto, a partir de uma perspectiva mais aberta, invoca-
-se pelo menos um factor externo como fonte dos problemas sociais e,
em consequência, apela-se à sensibilidade para não «culpar a vítima» ou
à definição de factores causais que sugiram políticas públicas que privi-
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legiam a iniciativa individual ou as dinâmicas de bairro. Neste contex-
to, e em comparação com os autores de Chicago, as explicações eco-
nómicas e de classe são mais valorizadas do que as culturais, étnicas e
políticas. Os nova-iorquinos tendem mais a invocar a governação e o
governo nacional – num sentido não corrupto, burocrático, de sistema
social – como locus das soluções políticas. Economia, classe social e
Estado são, por conseguinte, elementos centrais nas análises produzidas
pelos autores nova-iorquinos.

Na pesquisa urbana, as preocupações morais conduzem a um estudo
mais analítico de vários temas, como: a economia dual (Mollenkopf e
Castells, 1991); a teoria da regulação (Fainstein); o desencontro empre-
gos/lugar (John Kain); a subclasse ou o gueto (William Julius Wilson); os
rendimentos económicos; a segregação racial nos bairros e entre os centros
urbanos e os subúrbios (Massey e Denton); as diferenças nos orçamentos
escolares nos diferentes bairros ou distritos (K. Wong); a exploração subur-
bana pelos centros urbanos (Robert Wood); a necessidade de um governo
metropolitano; a dominação das grandes cidades numa hierarquia urbana
(Sassen, 2001); a dominação da tecnologia (em certos pontos, Tom
Friedman, Bennett Harrison?); a globalização como geradora da explo-
ração de países subdesenvolvidos e das mulheres e a progressiva desigual-
dade de rendimentos (Sassen, 2001; John Friedmann); o outsourcing inter-
nacional como o destruidor dos sindicatos e empregos de baixo lucro
(Richard Sennett); e até o viver em lofts é sujeito a uma interpretação mar-
xista em Zukin (1982). Os processos específicos da governação local são na
maior parte das vezes ignorados ou tratados casualmente, mesmo nas
abordagens populares e ostensivamente orientadas para o tema da gover-
nação – como a obra Power Broker, de Robert Caro (que privilegia a intri-
ga administrativa), ou o livro de Alcaly e Mermelstein sobre a crise fiscal
de Nova Iorque (ali tratada como sendo manipulada por Wall Street). Para
muitos destes problemas, o Estado é invocado como a principal solução
política, mais do que o mercado, os grupos cívicos ou a iniciativa indivi-
dual. Há mesmo uma preocupação a nível da participação excessivamente
directa e activista por parte dos cidadãos, apesar dos apelos retóricos para
a democracia, para a participação, para a intervenção, entre outras. Mesmo
em Nova Iorque, a maioria dos votantes, afinal de contas, não são intelec-
tuais ou consistentemente de esquerda. Importa também ter em conta o
facto de que as soluções para determinados problemas são muitas vezes ex-
pressas num formato propositivo/normativo/ideal, e não tanto exploradas
empiricamente através do estudo do aparelho de Estado ou da avaliação
das políticas em curso. 
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É certo que existem análises sérias e positivas destes assuntos elabo-
radas por muitos académicos, bem como comentários de carácter
moral, tanto em Nova Iorque como noutros lugares. No entanto, num
sentido genérico, o que se pretende sublinhar é que a atenção dada a
este tipo de assuntos é reforçada pelas tradições, que identificámos
como sendo mais fortes em Nova Iorque do que em Chicago. É o caso
do marxismo, que, na sua versão «secular», se traduz numa preocupação
pelos mais pobres, pela exploração e discriminação, na crítica do status
quo, etc. Mas esta realidade pode também levar a uma sobrevalorização
dos factores económicos, em detrimento da cultura e da política, bem
como das variações subculturais que redefinem esses processos. Por
exemplo, a «segregação» entre bairros pode ser mais uma consequência
de um orgulho local do que de um esforço consciente de «afastar os po-
bres e os negros». Porém, o factor discriminação é frequentemente con-
siderado um tema central na interpretação estatística (dos censos) por
analistas como Douglas Massey ou Lisabeth Cohen (em The Consumer
Republic, 2003). Trata-se, mais uma vez, de um tipo ideal. 

Se não uma «escola», uma perspectiva 
de Los Angeles

A «Cidade dos Anjos» foi profundamente reconfigurada através de
uma contínua imigração. Num primeiro momento, em meados do
século XIX, essa reconfiguração teve como protagonista uma maioria
branca e protestante de militares, rancheiros e empreendedores cowboys,
que expulsou os mexicanos desse território. Quando o estado entrou na
União, a reforma progressista convertera-se numa intenção nacional,
promovida por protestantes brancos, como Teddy Roosevelt. Estes es-
tabeleceram uma dinâmica de possibilidades e um heroísmo individua-
lista que continuaram desde Horatio Alger até ao cowboy The Lone
Ranger. 13 No quadro deste espírito reformador, o facto de a Constituição
californiana obrigar a eleições não partidárias para os governos locais
firma-se como um elemento fundamental para a vida política deste 
estado. Também os urbanistas e gestores urbanos, supervisionados por
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líderes profissionais e de empresa discretos, desempenharam um papel
importante. Estes foram os ícones do governo local no século XX.

As grandes mudanças chegaram na década de 60, quando os gestores
urbanos e as tradicionais câmaras não partidárias foram confrontados
por cidadãos activistas que exigiam maior representação nas câmaras e
a contratação para os quadros de mulheres, negros e hispânicos
(Marshall, várias edições). Em 1986 tive oportunidade de dar aulas na
UCLA e convivi nessa altura com muitos autarcas. A partir das
pesquisas realizadas acerca da década de 60 constatámos que muitos
vereadores cumpriam apenas um mandato, que as eleições frequente-
mente só tinham um candidato e que era, de facto, difícil convencer as
pessoas a candidatarem-se à câmara (v., em especial, Eulau e Prewitt
1973). Porém, na década de 80, segundo nos contaram, já nada era 
igual. Porquê? Por causa do impressionante aumento de candidatas 
do sexo feminino, as quais não tinham outros empregos e como tal po-
diam trabalhar em horários alargados, passando assim por cima dos tra-
balhadores em part-time que se candidatavam nos anos anteriores. 14

Uma mão-cheia de localidades recusou-se a mudar em finais da 
década de 60 e procurou continuar com o seu estilo não partidário.
Contudo, a maioria mudou drasticamente. Os tradicionais gestores ur-
banos foram «desalojados» de cidade em cidade e novos líderes, como
Diane Feinstein, transformaram a governação por todo o estado da
Califórnia (v. as obras de Mollenkopf, Ferman e DeLeon). A cidade de
Los Angeles assistiu a aumentos dramáticos da imigração mexicana,
acompanhados por uma emigração branca e pela movimentação de
asiáticos para regiões suburbanas, como os condados de Orange e
Ventura (v. os estudos do Milken Institute, Kotler e De Vol, Frey).
Muitos dos antigos WASP que tinham apoiado um estilo de governo
honesto e não partidário e de boas práticas retiraram-se da vida 
pública ou mudaram-se para locais como Montana. Deixaram a políti-
ca nas mãos de pessoas mais agressivas e individualistas que aprovaram
iniciativas como a controversa proposta 13 (que cortava os impostos
sobre a propriedade pela metade) ou propostas posteriores que limi-
taram o acesso aos serviços públicos aos imigrantes ilegais e extinguiram
a discriminação positiva na Universidade da Califórnia. As disputas ter-
ritoriais endureceram com o julgamento de O. J. Simpson (que se trans-
formou no julgamento da polícia de Los Angeles), a eleição de um
magnata de uma companhia de brinquedos como presidente da
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Câmara de Los Angeles pelo Partido Republicano, os escândalos ener-
géticos e financeiros do estado, a deposição do governador de estado de-
mocrata e a sua substituição numa eleição intercalar pelo governador
Arnold Schwarzenegger.

Esta feroz batalha e a segregação territorial através da imigração e da
diferenciação local são identificadas por Michael Dear e outros. Porém,
estes autores usam a designação de «fragmentação» para as definir. Esta
imagem incorpora uma divisão entre os que têm e os que não têm, di-
vididos pelos muros dos condomínios fechados e pouco mais. «Quem
vive onde» é uma resposta que permanece vaga e abstracta nos seus es-
critos. Esta caracterização alimenta-se de uma reacção popular contra o
California dream, uma sensação de ter sido assaltado, de que o sonho é
uma hipocrisia, de que a vasta riqueza de Los Angeles, ostensivamente
promovida por estrelas de cinema e executivos nas suas casas, festas e
jactos privados, é egoisticamente negada aos pobres. Em City of Quartz,
de Mike Davis (1992), o conceito de noir é tão ubíquo como os óculos
escuros dos californianos. Tal como os nova-iorquinos, estes escritores
de Los Angeles subalternizam a política e a cultura e, no entanto, in-
troduzem frequentemente, de forma enfática, as suas ideologias pes-
soais, a sua indignação moral e as suas críticas ao «capitalismo», «frag-
mentação» ou suburbanização, e às «comunidades amuralhadas», como
símbolos da guerra de classes, onde os ricos lutam contra os pobres.
Pelo menos, é o que acontece nos seus livros.

A imagem clássica do Sul da Califórnia como a última fronteira, a
mais dourada das oportunidades americanas, com o melhor clima, as
pessoas mais bonitas, as árvores mais altas, etc., foi sempre reiterada por
Hollywood e pelos media populares, agentes de viagem e líderes políti-
cos. O surfista musculado e a beleza loira, percorrendo a Pacific Coastal
Highway no seu descapotável, é um clássico mundial. Porém, o poder
desta imagem idílica gerou críticos, desde a aspirante a actriz que acaba
como empregada de mesa até ao livro (e filme) As Vinhas da Ira, de John
Steinbeck, que descreve como os emigrantes do Oklahoma apenas con-
seguem encontrar trabalho em empregos precários, cujos sentimentos
fermentam em ira numa cuba de vinho, e ainda àqueles cuja indignação
com a destruição de praias ou culturas lhes leva a criar títulos como
«Californication» ou «Mexifornia».

Na Califórnia existe um profundo conflito entre duas subculturas, o
qual é potenciado pelo abandono de Los Angeles por parte das pessoas
socialmente mais favorecidas, pela erradicação da discriminação positi-
va na Universidade da Califórnia e pelos referendos sobre a imigração.
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A um antigo e forte individualismo opõe-se uma nova subcultura, forta-
lecida pela imigração e mais próxima do colectivismo católico de Chi-
cago. A antiga juventude de Los Angeles divertia-se a passear nos seus
descapotáveis no sábado à noite, demonstrando o seu «valor», fazendo
corridas de (normalmente apenas) dois carros. Este culto ritual do
«totem» masculino individualista constituía um rito de socialização para
os recém-chegados (o cientista político J. Q. Wilson e o actor de cine-
ma James Dean competiam com os seus Porsches em adultos). Uma
prática que contrasta com a dos gangs mexicanos (católicos, mais colec-
tivistas) de Los Angeles e outras cidades, cujos confrontos são rituais
colectivistas, símbolo de um claro anti-individualismo. O que acontece
quando os rapazes mexicanos obtêm os seus carros? Enfraquecem os
seus laços com a colectividade? Dan Bell (1976) sugeriu que o «Modelo
T» ajudou a «sabotar» a moralidade da classe média provinciana e a re-
forçar o individualismo dos mais novos, em especial das jovens mu-
lheres nos EUA. Esta cultura automobilística individualista era conside-
rada um elemento central para a identidade pessoal de um jovem
católico irlandês a crescer em Los Angeles na década de 50, sem qual-
quer referência aos bairros ou à etnicidade, como acontecia em Chicago
e veio a acontecer mais tarde em Los Angeles (Wilson 1967). O lugar do
individualismo em Los Angeles é brilhantemente documentado por
Robert Putnam nas novas avaliações que elabora quanto ao peso de fac-
tores como a confiança nos líderes, nos amigos, na família, e o «capital
social». Partindo do estudo de 48 cidades norte-americanas em relação
ao valor nas mesmas atribuído aos itens considerados, este autor cons-
tata que Los Angeles se encontra entre as cidades nas quais tais ele-
mentos têm menos importância (Putnam et al. 2004; v. também DeLeon
e Naff 2004, que mostram quão diferentes são as cidades de São
Francisco e outras). Já pelo contrário, até os adolescentes judeus de
Chicago, «normalmente» individualistas, em bairros católicos «compli-
cados», formavam gangs, adoptavam rituais e usavam mesmo indumen-
tária de gangs (a qual, como referiu um antigo membro, era retirada à
pressa perante a aproximação de um gang maior). 

Alguns intelectuais de Los Angeles Ocidental elaboraram a subcul-
tura crítica da cidade em estudos urbanos neomarxistas, como a história
de Los Angeles de J. Allen Whitt, que ressaltava os negócios do down-
town e a ausência de transportes públicos, ou os trabalhos de Roger
Friedland sobre a dominação dos negócios nas cidades dos EUA. 
O mesmo acontece no trabalho de John Logan e Harvey Molotch sobre
promotores e preços de terras em Urban Fortunes, na teorização de Mark

Terry Nichols Clark

52

01 Cidade Cap. 1  19/11/08  16:37  Page 52



Gottdiener do capital como uma co-modificação «disneyficada» do
nosso mundo de consumo, nos escritos de John Friedmann sobre a
globalização a partir da exploração e o aumento das desigualdades ur-
banas e ainda nas versões populares destes temas, como os best-sellers de
Michael Moore, e os filmes, como Roger and Me, que opunham a in-
dústria automóvel aos transportes públicos. Reforçando esta linha eco-
nomicista, a subcultura subjectiva/individualista foi aprofundada quan-
do o Departamento de Sociologia da UCLA incorporou a etnome-
todologia de Howard Garfinkel na década de 1960. Este autor, como
acontece, por exemplo, na sua «análise do discurso», defendia uma
forma de subjectivismo que colocava em causa os fundamentos por de-
trás de qualquer observação científica. Mais popular ainda era a visão
do mundo antropológica/filosófica/religiosa de Carlos Castaneda, que
trouxe o subjectivismo onírico e narcótico dos desertos mexicanos para
Los Angeles. Na excitante atmosfera de finais da década de 60, quando
a trilogia sexo/drogas/rock’n’roll e a revolução eram paixões nacionais,
Herbert Marcuse mudou-se para a Califórnia, trazendo consigo a
tradição marxista da escola de Frankfurt, juntando Marx a Freud; estes
temas fortaleceram o discurso dos activistas estudantis da UCLA, de
Berkeley e do resto do país. Timothy Leary deixou Harvard para experi-
mentar o LSD, entre outras coisas, na Califórnia. Estes eram movi-
mentos nacionais, ou mesmo globais; no entanto, pelo menos estes três
líderes públicos escolheram a Califórnia. 

Estes temas confluíram na visão pós-moderna que Michael Dear,
Mike Davis e outros apelidaram de «escola de Los Angeles»: um deter-
minismo económico neo ou pseudomarxista (incluindo um Kinko Capi-
talism estilo Groucho Marx); um individualismo altamente subjec-
tivista; afirmações deliberadamente semiarticuladas que misturam a
linguagem e a sensação dos sonhos e cenas opiáceas (Space Cadet, cool e
outro argot) e uma postura anticientífica que encara a pesquisa científi-
ca séria como uma chatice. Trata-se de uma rejeição frequentemente de-
preciativa da «Amérika» e do «Kapitalismo» que associa a ironia e o
humor num estilo semelhante ao das estrelas de cinema nos talk shows. 

Contudo, olhando com cuidado, constata-se que muitas peças desta
história não encaixam, seja na realidade da cidade ou nas análises dos
seus observadores mais cuidadosos. Consideremos um caso particular-
mente crítico: os resultados da pesquisa de um académico da região de
Los Angeles com importantes implicações para a chamada «escola de
Los Angeles». Uma das suas reivindicações é que Los Angeles espelha
uma realidade muito mais avançada do que a da maioria das cidades e,
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como as teorizações dos mentores da dita «escola» definem os con-
tornos da cidade californiana, percebem o futuro das restantes cidades.
Quais contornos? Qual evidência? Terá a sua teorização ignorado algum
desenvolvimento crítico relativo a Los Angeles e às cidades a nível glo-
bal? Mark Baldassare (1998a e 2002) ensinou durante duas décadas no
Programa de Ecologia Social da Universidade da Califórnia, Irvine, e di-
rigiu o Survey Research Center naquela instituição. Este centro fez in-
quéritos intensivos aos cidadãos, bem como aos oficiais e autarcas de
todos os municípios de Orange County, ano após ano. Este cuidadoso
mapeamento das mudanças no trabalho não é apenas um dos mais ricos
e detalhados de qualquer grupo de cidadãos e autarquias a nível mun-
dial. Descreve também e sobretudo uma história dramática cujas con-
sequências redefinem a história da «escola de Los Angeles». Dear et al.
(2002) falam da fragmentação das subpopulações, invocando a subur-
banização como um exemplo-chave; todavia, não exploram quais os
reais valores e atitudes dos residentes nos subúrbios. Assume-se sim-
plesmente que são conservadores em termos fiscais, antiminorias, re-
publicanos tradicionais. Na verdade, num passado distante, Orange
County aproximava-se desta caracterização. No entanto, tal como nos
mostram as pesquisas, este antigo feudo do republicanismo, apoiante de
Ronald Reagan e da Disneyland e a cujo aeroporto foi atribuído o nome
de John Wayne, reconfigurou-se nos anos 70 e 80. Logo a partir do final
da década de 60 verifica-se um aumento do protagonismo político e so-
cial dos movimentos feministas, ambientalistas e de defesa dos direitos
das minorias sexuais. Todas estas temáticas foram progressivamente
apoiadas pelos residentes de Orange County e pelos seus representantes
eleitos. Um bom exemplo deste facto é o caso do presidente da Câmara
de Irvine, Larry Aigran, que, pessoalmente, juntou centenas de cidadãos,
bloqueando o tráfico automóvel nas auto-estradas em hora de ponta
para protestar a favor dos transportes públicos e pela sensibilização am-
biental. Todavia, e simultaneamente, muitos cidadãos mantiveram uma
atitude conservadora em termos fiscais, pressionando os líderes a fazer
mais com menos. O exemplo mais dramático foi a falência financeira
de Orange County, originada por um gestor financeiro que investiu de
forma tão agressiva que, quando as taxas de juro flutuaram, fez com que
sofressem o maior rombo financeiro da história dos EUA (descrito em
Baldassare 1998b).

Por que é que estes elementos são teoricamente importantes? O au-
mento das questões sociais, perseguidas pelos líderes políticos que
apelavam directamente aos cidadãos, combinado com o conservadoris-
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mo fiscal, não se enquadra nas lógicas analíticas comuns ao marxismo
ou, de uma forma mais geral, nas configurações partidárias de esquer-
da/direita que dominaram a maior parte do século XX na Europa e nos
EUA. Os relatos dos Times de Nova Iorque e de Los Angeles sobre estes
fenómenos e sobre líderes como Diane Feinstein ou Larry Aigran,
atribuem-lhes o carácter de estranhos e idiossincráticos. Lugares como
Orange County ou acontecimentos como a «proposition 13» 15 são in-
vocados enquanto produtos da gula e avareza. Na verdade, isto só é
assim se olharmos para estes acontecimentos e protagonistas do ponto
de vista tradicional dos pós-modernistas noir. 

Mas, se formos mais além, como Baldassare (1998a) nos mostra com
detalhe, Orange County reinventou a sua política, nas últimas décadas
do século XX, seguindo os mesmos moldes utilizados noutras partes do
mundo. Uma «nova cultura política» (NPC) emergiu, com líderes a cen-
trarem a sua atenção em questões sociais, como as mulheres e o am-
biente, combinadas com o conservadorismo fiscal, um populismo
apelativo e a crítica a grupos tradicionais, como os partidos, os sindi-
catos e os burocratas do serviço cívico, etc. Líderes estes que usavam os
media e o apelo directo e pessoal aos cidadãos para promover estas
questões. Neste contexto, afirma-se uma crítica moral que associa a ética
pessoal do cidadão comum às questões públicas, recusando tratar as
elites como sendo imunes a regras básicas, como, por exemplo, a hones-
tidade. 

Baldassare, nas suas valiosas pesquisas, oferece-nos uma caracteriza-
ção mais aprofundada, complexa e com um muito maior suporte em-
pírico nos valores, preocupações culturais e visões políticas concretas
dos residentes da área de Los Angeles do que Michael Dear e Mike
Davis, os quais não vão além de palpites pessoais e factos anedóticos
sobre estes tópicos. Os pontos de vista dos cidadãos não são homogé-
neos e flutuam de acordo com ciclos económicos e ao longo de ciclos
temporais mais abrangentes. Uma questão-chave é que esses pontos de
vista não caminham em direcção à exclusão social, pelo contrário,
movimentam-se em direcção a uma maior tolerância social em relação
às minorias e valores não estabelecidos, tal como nos mostra Baldassare.
Uma constatação que encaixa com muitos estudos nacionais sobre as
mesmas questões (por exemplo, Clark e Rempel 1997, Inglehart 1997 e
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Yi  2004). Em problemas como a implementação de meios de controlo
da poluição do ar e do tráfico público existe um consenso forte e alarga-
do. No entanto, também há fortes preocupações relativamente a des-
pesas e impostos. Por isso, as grandes questões que se colocam dizem
respeito à forma de avançar com uma agenda social progressiva sem es-
ticar os orçamentos. Este é em grande parte um problema político e
administrativo sobre o modo de melhorar a produtividade. Aqui aspec-
tos como a contratação externa, a negociação de contratos com equipas
e outros assuntos políticos adquirem uma visibilidade especial. Trata-se
de questões nada simples. No entanto, são decididamente diferentes das
políticas «fecha-me no meu condomínio fechado», que Dear, Davis e
outros imputavam aos seus vizinhos. 

Esta «nova cultura política» transformou as regras da política por
todo o mundo. Começou a nível local nos EUA na década de 70 (Clark
e Ferguson 1983), advogada por líderes como Diane Feinstein (enquan-
to presidente da Câmara de São Francisco), que adoptou políticas fis-
calmente conservadoras mas socialmente liberais. Um caso de conver-
são extrema a estas novas práticas políticas foi o do governador Jerry
Brown, cujo pai, Pat, enquanto governador, construiu as auto-estradas e
os campus da Universidade da Califórnia e prosseguiu as tradições de-
mocratas do new deal. O seu filho Jerry fez campanha contra a «propo-
sition 13»; no entanto, no dia seguinte ao da sua aprovação, em 1978,
ele compareceu na televisão e prometeu implementá-la com tal vigor
que semanas depois parecia ser um conservador fiscal renascido (born
again). Este foi o ponto de partida de uma revolta global do con-
tribuinte.  

As questões levantadas pela NCP assumiram uma relevância na-
cional quando Bill Clinton conduziu o Partido Democrata nesta
mesma direcção. François Mitterrand, Tony Blair e Gerhard Schroeder
fizeram o mesmo nos seus partidos de esquerda, criando novos progra-
mas que quebravam regras antigas. Estes pontos eram importantes para
os processos urbanos, na medida em que redefiniam as clivagens e exi-
giam mudanças nas anteriores teorias. Note-se que o facto de cidadãos
e líderes quererem limitar o governo não implica que sejam racistas ou
anti-sociais, apesar de a óptica clássica da política esquerda/direita o
negar, já que não consegue apreender a nova configuração. Contudo,
muitos observadores começaram a reconhecer a mudança, depois de
figuras nacionais como Bill Clinton articularem estas questões. A sur-
presa reside no facto de alguns parecerem não ter ainda reparado nestas
mudanças ou reflectido acerca de como estas lições desafiam os seus
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paradigmas (estas questões são colocadas em várias obras dedicadas à
NCP, tais como Clark e Lipset 2001 e Clark e Hoffman-Martinot 1998).

Chicago e o mundo?

Olhando para Chicago, constata-se que tal como em Orange County,
também ali emergiu a mesma «nova cultura política». Porém, as pro-
fundas diferenças entre os contextos destas duas localidades geraram
debates públicos muito diferentes. Chicago, como já referimos,
começou, como quase o mundo inteiro, a partir de um sistema políti-
co dominado pelo clientelismo. Uma realidade à qual a NCP se opõe
claramente, argumentando que este se apoia em acordos privados entre
um número muito reduzido de agentes políticos. Estes acordos para
oferecer empregos em troca de favores, para trocar contribuições finan-
ceiras por contratos, e outros, diluem-se perante o «interesse público».
Não só são antidemocráticos, na medida em que excluem a maioria de
participar nas decisões, como aumentam os custos para o cidadão/con-
tribuinte médio, em comparação com o que se verifica através das
tomadas de decisão mais abertas. O aumento de custos que o clien-
telismo constitui para o governo cria uma acumulação de «gordura»
(pork) que os reformadores afirmam nunca poder devolver ao pagador
de impostos ou utilizar para fornecer melhores serviços. Estes argu-
mentos são rejeitados como sendo hipócritas por aqueles que ainda uti-
lizam as tradicionais perspectivas dicotómicas da esquerda/direita. Com
a expansão global do igualitarismo popular e da mobilização dos
cidadãos, a legitimidade dos partidos políticos tradicionais e dos líderes
clientelistas foi posta em causa. Estes movimentos levaram a exigências,
a nível mundial, por uma transparência ou abertura das actividades de
governo ao escrutínio público, ou pelo menos à imprensa e aos «cães de
guarda» que as perscrutam à procura de irregularidades. A ameaça da
publicação de escândalos transformou a governação, desde a Itália até à
Rússia e à Argentina, dificultando a sobrevivência do clientelismo.
Harold Washington foi o campeão destas reformas em Chicago. Uma
das primeiras iniciativas que tomou neste sentido foi a lei da liberdade
de informação, tornando todos os registos do governo local publica-
mente disponíveis. Antes desta medida os jornalistas e os estudantes de
doutoramento tinham de rondar os bares frequentados pelos líderes lo-
cais e conhecedores políticos à procura de pistas sobre o que se estava a
passar. No entanto, à medida que mais líderes encontraram políticas
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concretas que funcionaram e que implementaram a produtividade me-
lhorada, esta nova abordagem cresceu em termos de apoio público. Os
intelectuais e os jornalistas demoraram algumas décadas para começarem
a aceitar esta mudança de maré e muitos ainda negam a sua existência.

Os principais passos em direcção à «nova cultura política» estão in-
dicados na parte superior do quadro 1.2, onde se sintetizam as princi-
pais dimensões da mudança vivida pelos presidentes da Câmara de
Chicago nos últimos cinquenta anos. A figura 1.2 mostra como a globa-
lização minou as ligações tradicionais entre a política e os grupos so-
ciais. Os elementos mais gerais através dos quais se promovem estas mu-
danças que têm favorecido a emergência da NCP são um maior nível
de educação, um maior rendimento e uma maior exposição a novos es-
tilos de vida através de coberturas mediáticas mais alargadas, de viagens
e de um maior cosmopolitismo. As variáveis-chave são indicadas na
figura 1.1, que foram analisadas com dados urbanos comparativos
(Clark 1994; Clark e Hoffmann-Martinot 1998; Clark e Rempel 1997).
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Factores económicos

Declínio da agricultura e da
manufactura; emergência da
alta tecnologia da informação/
serviços

Maiores rendimentos e riqueza
em geral reduziram tensões 
entre grupos sociais

Individualismo
de mercado

Governo
Desenvolvimento de
programas no quadro do
«Estado-Providência»
que «resolveram» muitos
dos problemas urgentes
no passado

Factores sociais

A família nuclear: declínio da
família extensa; enfraquecimento
das ligações da família com a
educação e as ocupações

Mais educação, mais acesso
aos media

Mais tolerância
para com 
as variações 
individuais
e colectivas

A «nova cultura política»

Figura 1.1 – Factores que conduzem à «nova cultura política»
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De Chicago podemos esperar interpretações que privilegiam os in-
centivos materiais, os interesses ou até uma interpretação materialista da
história. Nestas perspectivas enquadram-se os incentivos efectivamente
utilizados pelo aparelho democrata clássico e por alguns dos mais anti-
gos de Chicago. Banfield e Wilson, frequentemente, seguiram estas li-
nhas (v., por exemplo, o livro Political Organizations, de J. Q. Wilson,
1995). No entanto, as mesmas são demasiado simplistas e mecanica-
mente deterministas para uma perspectiva geral. Ao longo da história de
Chicago, os reformadores foram sempre coerentes, elegendo consisten-
temente determinados conselheiros, sobretudo pessoas de Hyde Park e
de bairros do lado norte da cidade (v., por exemplo, Simpson 2001).

As questões fundamentais: generalizando
para além das cidades individuais 

Os elementos fulcrais para a análise da forma como as cidades de-
senvolvem e alteram as suas culturas políticas ao longo do tempo iden-
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Estrutura tradicional

Agricultura Clientelismo

Indústria Política de classe

Estrutura de globalização

Agricultura Clientelismo

Indústria Política de classe

Globalização

Figura 1.2 – Impacto da globalização nos processos políticos 
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tificados nestas três cidades dos EUA são, obviamente, de âmbito mais
geral. Enquanto teorias, o neomarxismo, o individualismo ou a NCP
(ou conceitos sobrepostos, como a terceira via, a nova política ou a so-
ciedade pós-industrial) são debatidos a nível global. Alguns destes ele-
mentos-chave são identificados nas colunas do quadro 1.1. Estas três
subculturas não são apenas possíveis de identificar e circunscrever nos
mapas das cidades de Nova Iorque, Los Angeles e Chicago; contudo, as
diferenças notadas nestas dimensões entre as três cidades facilitam a sua
instrumentalização na transferência de conclusões para outros contex-
tos. Os líderes nacionais e locais partilham muitos debates. Uma
maneira de sintetizar as transformações no debate político e na inter-
pretação intelectual ao longo do século XX é dizer o que se transpôs em
direcção à coluna da esquerda do quadro 1.1. Por outras palavras, o
forte individualismo do cowboy norte-americano ou de Milton Fried-
man ainda persiste como um ideal em anúncios Marlboro espalhados
pelo mundo fora ou nos discursos de George W. Bush que apelam aos
votantes masculinos rurais mais idosos no Sul e no Oeste. Trata-se,
claramente, de um arquétipo. Como também o é a posição neomar-
xista, a qual poderá eventualmente ter desaparecido, enquanto orto-
doxia, para a maioria dos intelectuais sérios, mas que persiste na cen-
tralidade dada às classes, ao trabalho, à produção, aos líderes dos
negócios e ao dinheiro, bem como na ideia de que estes elementos con-
duzem as restantes áreas da vida. No entanto, tanto o puro individua-
lismo como o neomarxismo encontram-se num relativo declínio. Há
muitas tentativas para sintetizar, redefinir e transcender os temas identi-
ficados pelo individualismo e pelo neomarxismo nas linhas sugeridas na
primeira coluna do quadro 1.1. Os líderes políticos, intelectuais e cien-
tistas sociais estão a explorar novos temas que transcendem estes 
«-ismos» clássicos.

Entre as principais questões aqui em discussão contam-se o mapea-
mento das subculturas políticas e a análise das causas e mecanismos
através dos quais elas crescem e se transformam. A linha de reflexão per-
corrida entre Max Weber, Edward Shils e Daniel Elazar, entre outros, é
particularmente útil neste contexto. Tive oportunidade de explorar estas
questões de uma forma mais alargada noutros textos; aqui, porém, in-
voco-as apenas para as ligar às interpretações acerca das três maiores
cidades dos EUA.

Toda a cidade é um palimpsesto, construído através de sucessivas ca-
madas históricas. Todavia, ao contrário do que ocorre em cidades como
Roma, as mudanças políticas em Chicago são de tal modo profundas e
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recentes que muitos cidadãos e líderes políticos estão ainda vivos e ac-
tivos, articulando as suas perspectivas a partir de épocas bem diferentes
e contextos de bairro. É possível, portanto, ver e ouvir descrições agu-
damente contraditórias acerca dos mesmos eventos. Isto aplica-se tanto
aos cientistas sociais e urbanistas como a jornalistas e políticos. Por
exemplo, pouco depois da eleição de Harold Washington organizámos
um workshop com Bill Grimshaw, grande guru da política, consultor de
campanha de Washington e autor de vários livros sobre a política dos
negros em Chicago. Neste workshop também participava Paul Green, ur-
banista católico irlandês, principal representante da opinião branca e
católica, igualmente autor de vários livros e colunas de jornal. Ambos
eram observadores inteligentes e sofisticados e completamente intransi-
gentes nas suas posições. Enquanto organizadores desse evento assu-
mimos o papel de coordenadores do debate, procurando relativizar e
pedir a cada um que tentasse considerar a posição do outro – sem qual-
quer sucesso. Bill Grimshaw era cauteloso em relação a qualquer mu-
dança na cultura política da cidade, apesar de ter sido importante na
subida de Harold ao poder. E Paul Green negou que alguém pudesse,
em qualquer circunstância, sequer pensar ou agir politicamente em
moldes que não fossem os da tradição católica de Chicago. Para ele não
há um lugar legítimo para abstracções, como o bem público, a justiça
ou a discriminação positiva, tratando-se meramente de um código de
palavras com vista ao prolongamento de compensações étnicas e novos
incentivos materiais. O próprio Marx satirizou este tipo de abordagem,
apelidando-a de «benthamismo», e estudara Hegel o suficiente para
negar a validade de um materialismo tão imediato. No entanto, esta
abordagem continua a ser frequente pelo mundo fora e é por vezes ape-
lidada de neomarxista. 

Este debate é consistentemente recorrente nos bares e jornais, nos de-
bates políticos, na câmara municipal e nas revistas de ciências sociais de
Chicago. Estas questões continuam a ser profundamente contestadas.
Todavia, elas merecem a nossa atenção, na medida em que são questões
gerais, profundas e com impacto a nível global. De facto, participámos
em experiências quase idênticas às que acabámos de descrever em lu-
gares tão díspares como Roma, Bogotá e Seul. Estas não são, portanto,
interrogações exclusivas de Chicago, encontram-se no centro dos sis-
temas políticos de carácter clientelar em autotransformação. E, como
apontara Hegel, o debate ajuda-nos a clarificar o nosso pensamento.
Contudo, por vezes esse debate só é realizado pelos indivíduos que
estão do lado de fora ou pelos que pertencem à próxima geração.
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Porquê e como é que estes padrões estão em mudança? Discutimos
esta questão nas conferências do projecto «Austeridade Fiscal e
Inovação Urbana» (FAUI) ao longo de mais de vinte anos, onde apro-
ximadamente 750 cientistas sociais com interesse nos fenómenos ur-
banos de 35 países foram partilhando as suas experiências. Perto de 50
livros resultaram deste projecto, ajudando-nos a fundamentar as nossas
interpretações. O segundo capítulo de Clark e Hoffmann-Martinot
(1998) constitui uma boa síntese destas obras, ao esquematizar à volta
de 25 propostas na linha do que se apresenta na figura 1.2. 

Um aspecto relacionado com as anteriores questões – e uma boa ra-
zão para as abordar – é o facto de Chicago oferecer lições para outros
pontos pelo mundo fora. Nesta cidade mudámos mais e de uma forma
mais rápida do que a maioria das restantes cidades, embora com menor
derramamento de sangue ou revolução política. De facto, precisamente
porque o actual mayor Daley é filho de um antigo mayor Daley e ambos
têm a mesma cara, maneirismos e modo de vestir, falando o mesmo in-
glês Chicago public school, muitos observadores tendem a pensar que eles
fazem a mesma política. No entanto, é este o brilho inadvertido do
compromisso político católico irlandês: para alguns tudo parece ter
mudado muito, enquanto para outros tudo parece inalterado (v., por
exemplo, Eig 1999). 

Não somos representantes eleitos, mas apenas analistas e, no entanto,
continuamos a ser desafiados pelos nossos colegas a dizer aquilo que os
políticos omitem. Este é um terreno escorregadio, embora seja possível
enumerar as principais mudanças promovidas pelos autarcas de Chicago
ao longo dos últimos cinquenta anos, como consta do quadro 1.2.

Dick Simpson, Larry Bennett e eu participámos na sessão inaugural
do nosso grupo preparatório no New Chicago Machine. Apesar dos nos-
sos percursos díspares, todos descrevem mudanças semelhantes àquelas
que constam do quadro 1.1. Como podemos começar a generalizar a
partir de um consenso tão relativo acerca das mudanças históricas/des-
critivas? Neste caso pensamos ser útil o conceito, apresentado anterior-
mente, de «nova cultura política». Este conceito interpreta muitas destas
dinâmicas ocorridas em Chicago, talvez porque foi desenvolvido ao
longo de trinta e seis anos de observação das mudanças e da discussão
de assuntos relacionados com os participantes do FAUI. Contudo, no
curso que leccionámos também houve críticas lançadas contra as mi-
nhas propostas. Os membros da «escola de Chicago» são orgulhosa-
mente plurais. 
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Elementos para uma «nova escola de Chicago»

Este meu último ponto coloca uma questão importante: em que me-
dida é que podemos juntar esta pluralidade de posições num quadro su-
ficientemente coerente que nos permita falar de «escola»? Isto depen-
derá da rigidez dos nossos critérios. As discussões entre os urbanistas e
os cientistas sociais de Chicago são cíclicas. Apesar de não contarmos
com o fervor moralista do marxismo ou do feminismo, somos, ainda
assim e decididamente, uma família, valorizando a especificidade do
nosso legado e perspectivas.

Em primeiro lugar, conceptualizamos a cidade explicitamente como sendo
plural, diversa e composta de subculturas em competição. O governo actua em
áreas tão diversas como a habitação e a cultura, que variam tanto quan-
to os bairros. Vemos o mundo mais como uma Gesellschaft, uma ecolo-
gia de jogos e cenas. Já os neomarxistas invocam o Kapital, o Estado e
os negócios como os grandes condutores da política pública; Michael
Dear e outros falam de Kinko Capitalism e desenham cartoons ao mais
puro estilo Disney. Andam à procura de uma única e simples imagem,
uma aspiração Gemeinschaft por parte de uma comunidade pequena e in-
tegrada; uma forma errada de procurar compreender a vida urbana con-
temporânea.

As múltiplas subculturas distribuem-se pelos diferentes bairros, com
distintas regras e particularidades muito ricas, tal como se pode obser-
var pela profusão de grupos cívicos e políticos. A nosso ver, este plura-
lismo cultural é absolutamente legítimo em Chicago. Já os autores de
Los Angeles, pelo contrário, preferem falar de fragmentação, como se
tal coisa fosse ilegítima – certamente um produto da sua angústia
«gemeinschaftiana».

Em segundo lugar, nenhuma cidade representa o país ou o mundo.
Middletown não existe. Contestando a pretensão de Michael Dear de que
Los Angeles é a «cidade do futuro», a nossa perspectiva mais relativista a
nível cultural propõe, em alternativa, que nenhuma cidade é 
«o futuro». Estendemos esta ideia à gigantesca literatura produzida em
Chicago sobre os bairros, incluindo, por exemplo, W. L. Warner, que cons-
truiu um quadro comparativo nacional a partir de localizações conscien-
temente distintas, seleccionadas para ilustrar as distintas subculturas dos
EUA: a cultura WASP de Nova Inglaterra, a cultura afro-americana de
Chicago, o Sul e a sua sociedade de castas, o Midwest e as suas pequenas
cidades, etc. Warner, claro, deu os primeiros passos como antropólogo,
mas quando começou a estudar a América contemporânea criou uma
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combinação ecléctica de estudos de «casos únicos» tradicionais. Pro-
curando conciliar a dificuldade de aplicar um caso para interpretar uma so-
ciedade complexa e multicultural, acrescentou casos de outras grandes sub-
culturas. Outros autores continuaram esta tarefa ao estudarem os bairros e
subculturas. Banfield e Wilson, e os seus estudantes, actualizaram a pro-
posta de Warner com uma abordagem mais política em monografias sobre
temas de bairro ou étnicos em grandes cidades dos EUA em City Politics,
Big City Politics e outras obras. Peter Rossi ajudou a lançar a pesquisa ur-
bana comparada a nível nacional no NORC (National Opinion Research
Center) em 1967 (Clark e Ferguson 1983,  263 e segs.).  

O terceiro ponto axial leva-nos de novo a Warner: as características
do consumo. Este autor definiu a especificidade da «estrutura de classes
norte-americana». Escrevendo durante a depressão da década de 30, era
muito sensível ao marxismo e à problemática geral do trabalho e da pro-
dução. Estes elementos constituíam o núcleo do best-seller e ícone da
pesquisa urbana dos anos 30, Middletown in Transition, de Robert e
Helen Lynd (escrito depois da sua mudança para Nova Iorque, acres-
centando o marxismo ao anterior Middletown). No entanto, contrarian-
do grande parte das teorias das ciências sociais anteriores e também o
senso comum, Warner redefiniu a estratificação social como uma reali-
dade não assente no emprego ou no local de trabalho. Pelo contrário,
apostou no consumo e no estilo de vida como critérios-chave para (a
construção da identidade/identificação/autoconstrução) a classe social,
passando assim por cima da tradição marxista. Hoje trabalhamos com
esta perspectiva do consumo, com o turismo, a qualidade de vida e o
conforto como as principais preocupações dos cidadãos de Chicago e,
desde a década de 90, como elementos explícitos da política autárquica.
Textos recentes de Costas centram-se no conforto, tal como os de Judd
(por exemplo, Judd e Fainstein 1999) no turismo, os de Costas e
Bennett (2003) nos estádios desportivos e os meus no entretenimento.
Este não é um tema novo ou único nas cidades norte-
-americanas, mas diferencia-se em Chicago pela sua forte implemen-
tação, onde se demonstra como se pode reconstruir uma cidade, re-
definir a sua imagem e conduzir a sua economia. Esta perspectiva en-
caixa nos temas desenvolvidos por Florida, Glaeser e por mim em The
City as an Entertainment Machine (Clark 2004). Os pontos nos quais
Chicago se distingue de outras cidades são: (1) a herança da antiga hie-
rarquia política, que encoraja uma postura mais passiva por parte dos
cidadãos; (2) depois de 1995, quando Daley percebeu que o Campeo-
nato do Mundo e a exposição de Monet eram grandes eventos, a cidade
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inteira acolheu árvores e rosas nas suas ruas e passeios, o Millenium Park
(com ópera, teatro, ballet e companhias de música folk e de câmara), etc.;
(3) a relativa ausência de eventos culturais deste tipo em Chicago até
muito recentemente implica que se trata de uma transformação mais
dramática ainda, comparada à Fun City, de John Lindsay, nas tradições de
praia, surf e Hollywood de Los Angeles. Os líderes cívicos de Chicago
sempre apoiaram as anteriores actividades culturais; todavia, o compro-
misso sério por parte da Câmara com estas questões culturais e de lazer
remonta apenas a meio da década de 90. O nosso pluralismo analítico
salienta a diferenciação entre os líderes cívicos e políticos de forma mais
declarada do que o faria uma escola neomarxista ou de Los Angeles.

Quarto ponto: os bairros culturalmente fortes permanecem separados do
local de trabalho. A complexidade cultural dos bairros de Chicago difere
da tradição social-democrática da Europa, onde os trabalhadores resi-
diam em casas construídas perto das fábricas e onde a vida social era li-
derada pela produção. Em vários locais dos EUA, como Chicago, os
orgulhosos, inicialmente não anglófonos, imigrantes viviam, natural-
mente, em bairros onde pudessem falar, comer, relaxar e partilhar os cul-
tos religiosos com pessoas de contextos nacionais, linguísticos e cultu-
rais semelhantes. Preferiam até deslocar-se a empregos em fábricas
longínquas para poderem preservar esta herança étnico-cultural do bair-
ro. Isto provocou uma dinâmica diferenciada na esfera do consumo,
onde se podiam desenvolver padrões distintos daqueles que surgiriam
se as pessoas trabalhassem e vivessem no mesmo local, como acontecera
inicialmente na Alemanha ou, no seguimento da tradição socialista, na
Rússia e na China do século XX. 

Em quinto lugar, apoiamos métodos de pesquisa múltiplos: estudos de
caso, história oral, análise de conteúdo, história de arquivo, voto, en-
trevistas a líderes, qualitativo, quantitativo, etc. 

Em sexto lugar, na perspectiva aqui apresentada, incluímos a área metro-
politana. O modelo metropolitano de Chicago é cooperativo, volun-
tário, nascido de acordos específicos entre governos locais e vários gru-
pos privados para diferentes serviços. Los Angeles, por exemplo,
apostou no chamado «Plano de Lakewood», uma privatização com con-
tratação, a partir da segunda metade do século XX. Este modelo, no en-
tanto, generalizou-se e os novos acordos são característicos das organi-
zações suburbanas e intergovernamentais numa escala global. Este facto
é importante numa perspectiva internacional, à medida que as áreas
metropolitanas pelo mundo fora estão igualmente a afastar-se do mo-
delo centralizado de «governança» urbana. 
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Os tradicionais igualitaristas do «Estado-Providência» poderiam
acusar as soluções políticas descentralizadas e as abordagens «a partir
dos bairros» de ignorarem preocupações mais alargadas pelo bem públi-
co, como, por exemplo, a redistribuição de rendimentos ou a integração
racial por via de políticas nacionais. Esta é uma posição claramente nor-
mativa. Quando conduzida ao seu extremo lógico, como apontou John
Rawls, esta também implicaria a abolição da família para poder oferecer
a cada criança igualdade de oportunidades. Sem apoiar uma posição
normativa, sugerimos que a centralização fomenta os bens públicos, enquan-
to a descentralização gera bens separados. Neste sentido, sistemas políticos
nacionalmente centrados, como o britânico, deveriam ter mais capaci-
dade para implementar políticas nacionais de forma consistente ao
longo do seu território. A nível local, a forte máquina do presidente de
câmara Daley I era a solução para o problema dos «1400 governos» da
área metropolitana de Nova Iorque. O facto de os intelectuais de Nova
Iorque e Los Angeles favorecerem a centralização não implica que as
suas cidades (ou habitantes das suas cidades) estejam a promover essa
linha: são tradicionalmente mais descentralizadas do que Chicago, já
que sempre dispuseram de uma liderança política e administrativa mais
fraca do que nesta última.

Em sétimo lugar, defendemos uma reconceptualização da raça, da etni-
cidade e dos conflitos subculturais. Trata-se de tentar perceber como o de-
clínio no antagonismo racial e o relativo aumento na tolerância abrem
espaço para novos tipos de acordos políticos e intergovernamentais
entre os subúrbios e os bairros, os quais eram anteriormente impen-
sáveis. Esta linha de observação contradiz directamente a previsão da es-
cola de Los Angeles quanto a um aumento no antagonismo social e
conflito racial. Grande parte dos dados para Los Angeles, Chicago e
para o país documentam tendências para a tolerância. Como é que isto
afecta outros elementos dos nossos subparadigmas?

O oitavo elemento-chave corresponde ao olhar para a globalização
como uma fonte de mudança em muitas dinâmicas urbanas. Chicago
era, há uma ou duas décadas, uma das mais conscientemente localistas
das grandes cidades dos EUA, e muitos dos seus bairros continuam a sê-
-lo. Mas os principais líderes cívicos e políticos e respectivos consultores
são muito sensíveis às mudanças verificadas na China, Paris e a outras
forças globais. Em 2005, o presidente Daley, num discurso proferido
perante representantes oficiais de todos os EUA, lamentava-se pelo
facto de precisar de dez anos para construir uma via rápida para o aero-
porto de O’Hare, o mesmo tempo que os chineses demoraram a cons-
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truir 6 aeroportos inteiros. Muitos chineses estão a aprender inglês; por
isso, acrescentava, como primeiro passo, foram convidados 16 chineses
para as escolas públicas de Chicago para ensinar mandarim.

A escola de Los Angeles adoptou uma parte das teses sobre a globa-
lização, nomeadamente a versão mais mediática do debate sobre o
conflito cultural lançada por Samuel Huntington. O principal pro-
blema com este tipo de posição é  que muitos imigrantes chegaram
aos EUA para adquirir as suas versões de igualdade e sucesso. Apesar
de isto já não implicar um único carácter «americano», também não é
apropriado defender apenas a ideia de «guerras culturais», o imobilis-
mo, ou uma posição puramente conflitual. Encontramo-nos numa
posição intermédia, que varia de cidade para cidade, de bairro para
bairro e de área temática para área temática. Yi (2004) aborda esta
questão com dados de Los Angeles e de Chicago, explorando o de-
senvolvimento de uma etnicidade cosmopolita com a globalização,
através das artes marciais, do budismo internacional, entre outros. 
A maior mudança em várias décadas nos itens NORC-GSS colocados
aos afro-americanos a nível nacional é o aumento do número de pes-
soas que afirmam frequentar cultos religiosos inter-raciais. As pessoas
identificam-se mais com estatutos múltiplos e tornam-se cada vez
mais cosmopolitas com a globalização.

Fragmentos de evidência

Por fim, considerem-se alguns dados que permitem apoiar os argu-
mentos acima expostos. As análises consideram, em especial, como os
factores de bairro são mais salientes em Chicago, o rendimento e o tra-
balho lideram os processos em Nova Iorque e como Los Angeles é uma
cidade mais individualizada.

Em primeiro lugar, consideremos os resultados dos inquéritos a
cidadãos de condados das três áreas (quadro 1.3). Estes mostram como
os habitantes de Chicago frequentam mais a igreja do que os habitantes
das outras cidades (excepto Brooklyn). Os residentes em Manhattan
lideram a tabela de frequência de bares, concertos e outras actividades
que geram laços sociais fracos. Os residentes de Los Angeles apresentam
níveis mais baixos do que os nova-iorquinos e os habitantes de Chicago
nessas actividades geradoras de laços sociais fracos, confirmando a nossa
hipótese do individualismo. Todos os condados apresentam seme-
lhanças nas actividades de laços sociais fortes.

«Nova escola de Chicago»: convite para um debate

69

01 Cidade Cap. 1  19/11/08  16:37  Page 69



Em segundo lugar, analisamos os dados dos censos sobre imigração,
utilizando o item de 2000 no qual se perguntava se o respondente mora-
va num local distinto do de 1995. Observou-se que os residentes em Los
Angeles mudavam-se mais frequentemente, sobretudo por razões indi-
viduais. Os nova-iorquinos mudavam-se menos, quem sabe se devido à
herança «socialista» das rendas controladas? No entanto, se olharmos
para as variações entre bairros nestas três cidades, encontramos uma
maior variação entre bairros em Chicago, tal como sugeríramos (painel
I, quadro 1.4). Estes resultados são paralelos àqueles no que diz respeito
aos índices de variação para as mesmas cidades em termos de segregação
de rendimentos por região de censo em 2000 (Massey e Fischer 2003,
35 e segs.).
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Manhattan 61 51 2,50 16 905 1 176
Bronx NI 65 33 2,17 19 815 1 188
Kings County

(Brooklyn) NI 96 31 2,12 7 867 1 136
Queens County NI 66 16 1,68 12 822 1 177
Cook County

(Chicago) 87 49 1,67 18 867 1 112
Los Angeles County 70 32 1,62 19 826 1 114

Nota: Trata-se só das respostas dos universitários ao DDB Lifestyle Survey de 86 000
americanos entre 1976 e 1998. Se os habitantes da cidade de Chicago vão mais vezes à
igreja, os residentes em Manhattan procuram o maior número de actividades que criam
laços sociais (como conversar pela Internet, contactar um funcionário público, acampar
ou ir  a um bar). Mas há pouca variação  entre os diferentes «condados» a nível dos laços
sociais fortes (escrever uma carta, convívio em casa, pequeno-almoço familiar). Os cír-
culos eleitorais de Nova Iorque variam substancialmente, sendo os residentes em Bronx
e Queens muito menos activos. Os habitantes de Los Angeles, em geral, apresentam
uma frequência mais baixa do que os habitantes de Chicago e Nova Iorque nestas várias
actividades sociais. Os dados do DDB e os itens de cada índex são discutidos em Clark
(2004,  87 e segs.). As indicações por «condado» são novas.

Igreja

Frequenta a
igreja ou

outro lugar
de culto 

(frequência
nos últimos
doze meses) 

Laços sociais
fortes

(soma de 35
itens)

Bar (beerbar)

Foi a um bar
ou uma

«taberna» 
(frequência
nos últimos
doze meses)

Música clássica

Foi a um 
concerto de

música clássica
(frequência 
nos últimos 
doze meses)

Caminhadas

Fez 
caminhadas
(frequência
nos últimos
doze meses)

Laços sociais
fracos 

(soma de 46
actividades)

Quadro 1.3 – Os habitantes de Chicago frequentam mais vezes a igreja, 
mas têm laços sociais mais fracos do que os nova-iorquinos
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Chicago Los Angeles Nova Iorque

Brancos 0,429 0,402 0,364
Negros 0,251 0,262 0,227
Total 0,405 0,368 0,332

A nossa análise acentua as correlações e regressões. Chicago mostra
consistentemente efeitos de bairro mais fortes do que nas outras duas
cidades. Esses efeitos mais fortes em Chicago, tal como em Los Angeles
e Nova Iorque, verificam-se em bairros com um maior número de resi-
dentes autodenominados de ascendência polaca, irlandesa e italiana no
censo de 2000 (procurando captar a herança católica acima discutida, já
que o censo dos EUA não discrimina a confissão religiosa). Em primeiro
lugar, analisámos as correlações directas em todos os pontos do censo
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Quadro 1.4 – Percentagem de pessoas a viver em locais diferentes cinco anos 

Painel I – Descrição das estatísticas
Los Angeles tem as maiores taxas de migração (média mais alta). 
As diferenças de taxas de migração por bairro são maiores em Chicago 
(a maior tendência de desvio e coeficiente de variação).

N Média Desvio-padrão Coef. de var.

Chicago 81 44,15 18,47 0,42
Nova Iorque 192 39,63 10,16 0,26
Los Angeles 152 50,04 10,68 0,21

Nota: Coef. de variação = média/desvio-padrão; códigos postais.

Painel II – R de Pearson – correlações
A migração é menor nas zonas onde a maioria dos residentes são polacos, italianos
ou irlandeses, especialmente em Chicago.
A migração é maior nas zonas onde os rendimentos per capita são mais 
elevados, especialmente em Chicago, mas não em Los Angeles.

Chicago NI LA Chicago NI LA

Percentagem de hispânicos 0,07 0,15 0,07 -0,06 0,20 0,12
Percentagem de polacos  

+ italianos + irlandeses -0,09 -0,13 -0,05 0,01 0,25 0,57
Percentagem de negros -0,37 -0,16 -0,11 -0,57 -0,44 -0,13
Rendimento per capita 0,49 0,18 -0,23 0,51 0,31 -0,33

Nota: Todas as zonas incluídas em cada cidade.
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Quadro 1.5 – Regressão com todos os elementos para cada cidade, 
logo só zonas com alta presença de descendentes 
de polacos, irlandeses e italianos

Painel I – Todos os elementos

N R2 ajustado

Los Angeles 832 0,11
Chicago 806 0,43
Nova Iorque 2 104 0,14

Coeficientes Coeficientes
não standardizados standardizados

B Erro-padrão Beta t Sig.

Los Angeles (constante) 62,92 1,62 38,83 0,00
Percentagem de negros –0,16 0,02 –0,24 –6,56 0,00
Percentagem de polacos + talianos + irlandeses –0,07 0,09 –0,03 –0,81 0,42
Rendimento per capita 0,00 0,00 –0,48 –9,56 0,00
Percentagem de hispânicos –0,11 0,02 –0,29 –5,74 0,00

Chicago (constante) 58,06 2,28 25,48 0,00
Percentagem de negros –0,24 0,02 –0,71 –11,78 0,00
Percentagem de polacos + talianos + irlandeses –0,45 0,03 –0,52 –14,47 0,00
Rendimento per capita 0,00 0,00 0,27 6,59 0,00
Percentagem de hispânicos –0,17 0,03 –0,33 –6,37 0,00

Nova Iorque (constante) 36,16 0,72 50,23 0,00
Percentagem de negros –0,06 0,01 –0,18 –7,41 0,00
Percentagem de polacos + talianos + irlandeses –0,13 0,01 –0,23 –9,31 0,00
Rendimento per capita 0,00 0,00 0,25 10,56 0,00
Percentagem de hispânicos 0,08 0,01 0,17 6,92 0,00

Nota: Variável dependente – percentagem de pessoas a viver num local diferente cinco
anos antes (isto é, em 1995).

Painel II – A mesma regressão recalculada para os elementos do censo acima 
da média da cidade em percentagem de polacos, italianos e irlandeses 

N R2 ajustado

Los Angeles 119 0,37
Chicago 210 0,52
Nova Iorque 606 0,29
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Coeficientes Coeficientes
não standardizados standardizados

B Erro-padrão Beta t Sig.

Los Angeles (constante) 54,70 4,77 11,46 0,00
Percentagem de negros 2,75 0,39 0,55 6,99 0,00
Percentagem de polacos+talianos+irlandeses –0,41 0,20 –0,15 –2,06 0,04
Rendimento per capita 0,00 0,00 –0,27 –2,86 0,01
Percentagem de hispânicos –0,29 0,11 –0,24 –2,61 0,01

Chicago (constante) 57,79 4,48 12,91 0,00
Percentagem de negros –0,29 0,09 –0,17 –3,10 0,00
Percentagem de polacos+talianos+irlandeses –0,49 0,05 –0,60 –9,18 0,00
Rendimento per capita 0,00 0,00 0,35 5,04 0,00
Percentagem de hispânicos –0,10 0,06 –0,12 –1,56 0,12

Nova Iorque (constante) 35,18 1,39 25,22 0,00
Percentagem  de negros 0,20 0,05 0,14 3,81 0,00
Percentagem de polacos+talianos+irlandeses –0,15 0,02 –0,28 –7,31 0,00
Rendimento per capita 0,00 0,00 0,33 8,67 0,00
Percentagem de hispânicos 0,16 0,04 0,18 4,45 0,00

em cada cidade (painel II), e posteriormente apenas estes pontos com a
percentagem média de residentes polacos/irlandeses/italianos (um
método de divisão modificado para testar a interacção estatística), onde
os coeficientes devem aumentar, o que acaba por acontecer (painel II
comparado com o painel I). Depois, estendemos o mesmo texto ao usar
regressões múltiplas para controlar o rendimento, percentagens de ne-
gros e percentagens de hispânicos. Nesse nível questiona-se se estes três
grupos (tradicionais) de ascendência católica conservam a sua im-
portância distintiva? A conclusão é positiva, e os efeitos são, outra vez,
mais fortes nas áreas com características católicas tradicionais mais evi-
dentes. Analisámos os hispânicos separadamente devido à sua migração
recente, baixo estatuto sócio-económico, menor implantação da cultura
política e menor cultura de bairro, em comparação com os católicos eu-
ropeus (Sudarsky 1988; Navarro e Clemente 1999; Small 2004). 

Para aferir possíveis efeitos de classe/rendimento, propostos por al-
guns intelectuais de Nova Iorque, repetimos este processo de regressão,
embora dividindo os pontos para cada cidade em rendimento per capi-
ta alto ou baixo. Depois, comparámos os coeficientes beta e b nos bair-
ros de alto e baixo rendimento. As alterações eram maiores em Chicago
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Quadro 1.6 – Efeitos de rendimento maiores em Chicago 
e menores em Los Angeles

Elementos do censo acima da média em rendimento per capita

N R2 ajustado

Los Angeles 324 0,60
Chicago 448 0,50
Nova Iorque 1 119 0,22

Coeficientes Coeficientes
não standardizados standardizados

B Erro-padrão Beta t Sig.

Los Angeles (constante) 56,50 2,50 –1,31 0,19
Percentagem de negros –0,07 0,05 –0,07 0,02 0,98
Percentagem de polacos+talianos+irlandeses 0,00 0,10 0,00 –4,76 0,00
Rendimento per capita 0,00 0,00 –0,33 –1,61 0,00
Percentagem de hispânicos –0,09 0,06 –0,11 19,68 0,00

Chicago (constante) 56,51 2,87 –10,45 0,00
Percentagem de negros –0,27 0,03 –0,61 –12,68 0,00
Percentagem de polacos+talianos+irlandeses –0,44 0,03 –0,54 6,77 0,00
Rendimento per capita 0,00 0,00 0,30 –4,44 0,00
Percentagem de hispânicos –0,20 0,05 –0,23 32,64 0,00

Nova Iorque (constante) 32,92 1,01 –0,16 –5,03 0,00
Percentagem de negros –0,06 0,01 –7,17 0,00
Percentagem de polacos+talianos+irlandeses –0,11 0,02 –0,23 11,17 0,00
Rendimento per capita 0,00 0,00 0,33 7,38 0,00
Percentagem de hispânicos 0,20 0,03 0,22 0,00

Nota: Variável dependente – percentagem de pessoas a viver num local diferente cinco
anos antes (isto é, em 1995).
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Elementos do censo abaixo da média em rendimento per capita

N R2 ajustado

Los Angeles 507 0,26
Chicago 357 0,18
Nova Iorque 984 0,06

Coeficientes Coeficientes
não standardizados standardizados

B Erro-padrão Beta t Sig.

Los Angeles (constante) 9,41 3,48 26,25 0,00
Percentagem de negros –0,31 0,03 –0,53 –11,03 0,00
Percentagem de polacos+talianos+irlandeses 0,56 0,40 0,05 1,39 0,17
Rendimento per capita 0,00 0,00 –0,40 –8,55 0,00
Percentagem de hispânicos –0,33 0,03 –0,62 –11,12 0,00

Chicago (constante) 69,67 5,27 13,21 0,00
Percentagem de negros –0,30 0,04 –1,20 –6,84 0,00
Percentagem de polacos+talianos+irlandeses –0,42 0,13 –0,18 –3,33 0,00
Rendimento per capita 0,00 0,00 –0,03 –0,64 0,52
Percentagem de hispânicos –0,24 0,05 –0,81 –4,88 0,00

Nova Iorque (constante) 34,69 1,96 17,66 0,00
Percentagem de negros –0,05 0,01 –0,17 –4,53 0,00
Percentagem de polacos+talianos+irlandeses –0,04 0,05 –0,03 –0,89 0,37
Rendimento per capita 0,00 0,00 0,11 3,13 0,00
Percentagem de hispânicos 0,05 0,02 0,13 3,31 0,00

Modelo de 
mudança 

percentual em
beta de alto 
para baixo

Valor absoluto
de mudança 
percentual

em beta

Modelo de 
mudança 

percentual em
beta de alto 
para baixo

Valor absoluto
de mudança 
percentual

em beta

81,10 86,01 –5,52 5,52

–97,91 97,91 –0,79 0,79

17,09 17,09 0,98 0,98

82,06 82,06 –8,36 8,36

Média de 4 LA betas 70,77 Média de 4 betas 3,91

49,29 49,29 –26,29 26,29

–195,99 –195,99 –42,85 42,85

1024,93 1024,93 1,03 1,03

71,65 71,65 –19,32 19,32
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e menores em Los Angeles. Em Nova Iorque, estas não eram muito
altas. Existem, como sabemos, outros métodos para medir o efeito da
classe social; este, no entanto, apoia-se em procedimentos típicos (Clark
e Lipset 2001).

Por que é que não verificamos efeitos de classe mais fortes em Nova
Iorque? Muitos observadores atribuem demasiado peso aos centros das
cidades nas suas teorizações. Isto é evidente nos mapas das percentagens
de polacos, irlandeses e italianos, em especial para Chicago e Nova
Iorque (figura 1.3). Nestes mostra-se como os bairros com maior con-
centração destes grupos católicos tradicionais se encontram frequente-
mente em zonas longínquas do centro da cidade (nos casos mais extre-
mos, em Staten Island ou perto do aeroporto de O’Hare). Em contraste,
os tradicionais bairros de alto rendimento económico são o North Side,
de Chicago, e o Upper East Side, de Manhattan. Los Angeles apresenta
poucos grupos católicos tradicionais. Estes dados enquadram-se na
nossa interpretação geral de que Chicago é diferente de Nova Iorque e
de Los Angeles devido a processos e variáveis que podem ser generali-
zados para outras cidades, ou descobertos em contextos de bairro, como

Terry Nichols Clark

76

Modelo de 
mudança 

percentual em
beta de alto 
para baixo

Valor absoluto
de mudança 
percentual

em beta

Modelo de 
mudança 

percentual em
beta de alto 
para baixo

Valor absoluto
de mudança 
percentual

em beta

Média de 4 Chi betas 335,46 Média de 4 betas 22,37

5,75 5,75 –4,69 4,69

–637,92 637,92 –10,01 10,01

197,56 197,56 –0,98 0,98

65,55 65,55 18,79 18,79

Média de 4 NI betas 226,70 Média de 4 betas 8,62

Nota: O modelo OLS de regressão do quadro 1.4 é aqui calculado separadamente em
alto e baixo rendimento por bairro para medir os efeitos do rendimento na migração. 
A hipótese de que os efeitos rendimento/classe são maiores em Nova Iorque não se veri-
ficou: Chicago apresenta as maiores alterações em todos os escalões de rendimento. No
entanto, o rendimento per capita é suficientemente influenciado por outras variáveis, de
tal modo que este resultado só deve ser considerado como uma evidência preliminar.
Outros métodos alterariam os resultados. 
Para ilustrar os cálculos a mudança percentual no primeiro beta para Los Angeles é cal-
culada como 100*–0,07 –(0,53)/ABS (–0,53) = 86%. Depois a média para todos os 
4 betas para Los Angeles (86 + 98 + 17 + 82)/4 = 70,77. Quando os cálculos são repeti-
dos para os  betas, a mudança da média percentual é semelhante aos betas entre as  três
cidades (as duas últimas colunas à direita).
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Figura 1.3 – Rendimento per capita e percentagem 
de polacos + irlandeses + italianos

Bronx

Queens

Brooklin

Manhattan

Staten Island

Downtown LA
Hollywood

Santa Monica

Long
Beach

O’Hare 
Airport

Evanston

North
Side

South
Side

Loop

Chicago

Ponto branco = $25.000
% pol. + irl. + ital.

0.00

0.01 - 14.40

14.41 - 22.74

22.75 - 45.32

45.33 - 77.07

Los Angeles

Ponto branco = $25.000
% pol. + irl. + ital.

0.00

0.01 - 8.67

8.68 - 10.21

10.22 - 14.42

14.43 - 30.18

Nova Iorque

Ponto branco = $25.000
% pol. + irl. + ital.

0.00

0.01 - 18.66

18.67 - 29.20

29.21 - 45.12

45.13 - 89.42

Nota: A maior percentagem de
polacos + irlandeses + italianos (a preto)
em Nova Iorque e Chicago é 45%+,
mas somente 14-30% em Los Angeles
(v. cada legenda).
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Staten Island ou Canarsie, quando se elabora este tipo de análise, tal
como fizera Rider (1985).

Há várias formas possíveis de analisar os efeitos dos bairros, e estes
resultados específicos devem ser interpretados como um encorajamen-
to para estudos posteriores. Este texto sugere, pelo menos, que muitos
debates abstractos sobre as cidades podem ser enriquecidos com dados
já existentes, sempre que haja predisposição para tal.

Conclusão

Como foi referido inicialmente, este capítulo trata da identificação de
sete pontos axiais como base estrutural de uma nova perspectiva sobre
as cidades (seja o seu estudo cuidadoso ou uma observação mais viven-
cial). O seu objectivo é oferecer um melhor enquadramento para a
análise urbana em termos gerais, transcendendo qualquer simples
cidade ou teoria. Como? Em primeiro lugar, pela comparação explícita
das estruturas analíticas seguidas por diferentes escritores quanto às
cidades de Nova Iorque, Chicago e Los Angeles. Em segundo lugar, ao
demonstrar como cada uma das perspectivas seguidas é profundamente
influenciada pelo local em estudo. Em terceiro lugar, ao associar cada
uma das lógicas analíticas utilizadas em teorias gerais da ciência social,
como o marxismo, o individualismo pós-moderno e pós-industrial. 
E, por fim, demonstrando como estas perspectivas podem associar-se,
uma vez que os processos centrais de definição de cada cidade estão
empiricamente interligados (e. g., em diferentes bairros ou horas do
dia). Assim, um observador de qualquer cidade, como, por exemplo,
Berlim, pode questionar-se por que é que certas partes dessa cidade têm
um cunho individualista, enquanto outras denunciam um conflito de
classes e outras ainda sofrem um claro processo pós-industrial – em bair-
ros diferentes ou na alteração a nível da presença de certos serviços em
certas áreas. As tensões entre estes elementos são a dinâmica central das
cidades. Os analistas que conscientemente diferenciam estas interpene-
trações podem superar uma teoria de aplicação singular ou bairrismos
de uma dada cidade. A nova escola de Chicago demonstra, assim, como
transcender o academismo.

Terry Nichols Clark
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Capítulo 2

O espaço urbano 
e a arquitectura da cidadania

Cada pessoa, quando recolhida em si
mesma, comporta-se como se fosse per-
feitamente estranha em relação ao destino
de todos os demais. Os seus filhos e os seus
amigos mais próximos constituem para si a
totalidade da espécie humana. Quanto às
suas interacções com os seus concidadãos, 
ela pode misturar-se com eles, mas não os
vê; toca-os, mas não os sente. E, se nestas
condições permanecer na sua mente um
sentido de família, já lá não permanece
qualquer sentido de sociedade.

Alexis de Tocqueville

Cidade e cidadania

Entre aquelas questões políticas elementares que foram sendo recor-
rentemente colocadas ao longo da história do pensamento político en-
contra-se seguramente o problema da escala mais adequada ao estabe-
lecimento, consolidação e bom funcionamento de um sistema político
e modo de vida democráticos. 

Se a resposta comum a uma tal questão é hoje (ainda) «o Estado-
-nação», nem sempre tal aconteceu. Pelo menos da Grécia clássica a
Rousseau, a cidade-estado teria sido, muito provavelmente, apontada
como a unidade mais apropriada ao exercício da cidadania democráti-
ca. De facto, na tradição do pensamento político ocidental, o conceito
de cidadania encontra-se indissoluvelmente associado ao espaço cidade-
-estado, designadamente ao sistema de autogoverno democrático domi-
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nante na cidade-estado ateniense entre o final do século VI e o final do
século IV a. C. 

A expressão «cidade-estado» pode, todavia, transmitir uma imagem
enviesadamente urbana da cidade-estado ateniense. Contrariamente,
porém, ao que a expressão possa, numa primeira leitura, sugerir, os
cidadãos atenienses encontravam-se espalhados por toda a Ática, o que
explica, desde logo, alguma da sub-representação da população rural no
corpo soberano – a assembleia (ekklesia tou demou) –, sub-representação
essa que se via, muito possivelmente, agravada no seio do conselho e
dos corpos de jurados regularmente reunidos no centro da cidade. Esta
situação viria, contudo, a alterar-se com o início da guerra do Pelo-
poneso e a consequente evacuação da população rural para dentro das
muralhas, circundando Atenas. Um tal influxo resultou, segundo
Tucídides, no maior anonimato e impessoalidade das relações entre os
seus habitantes, agora concentrados numa pólis densamente povoada,
duas características que seriam, de resto, vez após vez, atribuídas às po-
pulações urbanas nos textos fundadores da sociologia urbana – de
Weber a Simmel, de Parker a Wirth – e que tanto Platão quanto Aris-
tóteles encararam como seriamente penalizadoras para o funcionamen-
to da intrincada rede de actividades público-políticas necessárias à sus-
tentação de um sistema de democracia directa. 

Encontra-se hoje, porém, questionada a tese segundo a qual a esta-
bilidade da democracia ateniense teria dependido, sobretudo, da
prevalência de um modelo de interacção social face-a-face, ou seja, da
existência de uma sociedade relativamente pequena, cujos membros se
conheceriam intimamente e interagiriam de forma muito próxima, na
prossecução de objectivos quase «naturalmente» comuns. Embora im-
portante para a explicação da estabilidade e integração social a nível
local, o modelo comunitário enfrenta sérias dificuldades quando extra-
polado para o nível da pólis. A pólis ateniense era muito maior do que
uma aldeia e o sistema político ateniense não assentava numa federação
de aldeias ou bairros, apesar da centralidade que nele assumiam as
demes áticas. Com 20 000 a 40 000 cidadãos durante a maior parte dos
séculos V e IV, a maioria dos quais dedicando a esmagadora parte do seu
tempo a actividades profissionais privadas, não directamente políticas,
Atenas tinha o seu centro político nevrálgico no conselho, na assem-
bleia e nos tribunais, rotativamente integrados por cidadãos que dificil-
mente se conheceriam pessoal ou intimamente. 

Onde poderemos nós encontrar então a chave para a estabilidade
democrática vivida? Josiah Ober (1989), num importante estudo sobre a

Mónica Brito Vieira
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relação massas/elite na Atenas democrática, abre caminho a uma expli-
cação alternativa, com relevância para as matérias discutidas na última
secção deste capítulo e que se prendem, sobretudo, com a organização do
espaço público urbano enquanto espaço de expressão e contestação de
valores sociais. A estabilidade e vigor da democracia ateniense teriam, no
entender de Ober, assentado não tanto numa suposta proximidade ou in-
timidade partilhada pelos seus cidadãos quanto no poder mediador e in-
tegrativo da comunicação que se processava entre eles, mormente entre
massas e elite, comunicação essa regularmente conduzida numa lin-
guagem cujo vocabulário consistia em símbolos desenvolvidos e utiliza-
dos em arenas públicas: os tribunais populares, a assembleia, o teatro e a
ágora. A vida democrática ateniense teria tido, pois, por sustentáculo úl-
timo um sistema de valores reproduzido e partilhado, bem como a
própria cidade, organizada nos seus múltiplos e intercomunicantes fóruns
de debate, comunicação e persuasão social e política.

Muito embora a cidade de Atenas fosse, realmente, a unidade politi-
camente mais relevante, e os cidadãos nela residentes os mais prováveis
participantes nas deliberações da assembleia soberana, é importante en-
fatizar, a fim de evitar analogias indevidas, que o corpo de cidadãos das
cidades-estados clássicas partilha muito poucas características com o
corpo de cidadãos das modernas cidades ou metrópoles ocidentais.
Atenas, de longe a maior das cidades-estados gregas, teve, no seu perío-
do áureo, não mais do que 300 000 habitantes, dos quais apenas 40 000
eram cidadãos, exibindo uma grande homogeneidade cultural, étnica e
religiosa. Com efeito, a coesão política ou «o sucesso da democracia
[ateniense] em assegurar a lealdade e devoção da vasta maioria dos seus
cidadãos assentou largamente na sua insistência numa divisão marcada
entre, por um lado, cidadãos (qualquer que fosse o seu estatuto social)
e, por outro, todas as categorias de não cidadãos» (Raaflaub 1983, 532).
A exclusão destes muitos «outros» (mulheres, escravos, estrangeiros resi-
dentes ou metecos) da esfera política desempenharia, portanto, também
ela, um papel central na coalescência da sociedade política da pólis
grega e, embora moralmente censurável, ou mesmo abertamente anti-
democrática, aos olhos de hoje, ela não deve servir de pretexto a juízos
anacrónicos simplistas que, perdendo a noção de distância histórica, se
mostrem incapazes de reconhecer o extraordinário radicalismo da nova
ordem política democrática que em Atenas se fundou.

A investigação histórica tem vindo a questionar, é certo, visões ro-
mantizadas da vitalidade do exercício da cidadania no mundo clássico,
retirando, por exemplo, da dramaturgia grega preciosa informação
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quanto ao arreigado desinteresse ou, noutros casos, quanto ao interesse
puramente instrumental (decorrente da instituição, por Péricles, do
pagamento do serviço público) de muitos cidadãos atenienses na par-
ticipação cívica. Ainda assim, o modelo participativo de democracia
característico da pólis grega, que concedia a todo o cidadão, entre ou-
tros, o direito de participar, falar e votar nos encontros de uma assem-
bleia onde se decidiam, por maioria, questões tão relevantes quanto a
guerra e a paz, a aprovação das leis, o exílio, quando não mesmo a
morte, de alguns dos seus mais proeminentes co-cidadãos, designa-
damente líderes militares e políticos, permaneceria, ao longo de muitos
e muitos séculos, como um ideal normativo incontornável, contra o
qual vários autores foram medindo o suposto empobrecimento da vida
pública democrática das suas sociedades. E isto por uma boa razão, que
importa aqui recordar. É que em Atenas, pela primeira vez na história
de uma sociedade complexa, deu-se uma transformação a todos os títu-
los notável: dos tradicionais governos oligárquicos, fundados no nasci-
mento (genus), na riqueza (ploutos) e na educação (paideia), transitou-se
para uma nova forma de governo, em que todos os homens livres de
ascendência ateniense, independentemente da sua família, ligações ou
riqueza, usufruíam de iguais direitos políticos, isto é, de iguais direitos
de debater e determinar o futuro da sua vida em comum. Quer isto
dizer que, se os atenienses eram, de facto, menos inclusivos do que as
modernas democracias ocidentais na sua política de cidadania, eram
também mais igualitários na forma de organização do seu governo. 
E, ainda que uma elite de cidadãos tivesse então, como agora, um papel
particularmente activo na condução da vida política ateniense 
– generais e oradores provinham tipicamente dessas elites –, é comum-
mente aceite que «não teria sido fácil a um ateniense traçar uma clara
linha de separação entre ‘nós’, os cidadãos comuns, e ‘eles’, a elite gover-
namental, uma divisão que é tantas vezes apontada nas respostas do
apático cidadão dos Estados democráticos dos nossos dias [como factor
explicativo do seu desafecto para com o sistema representativo e a coisa
pública]» (Finley 1973, 64).

Sem grandes surpresas, pois, é também na Grécia antiga que a noção
de espaço público urbano encontra uma das suas mais carismáticas e,
diria mesmo, ideologicamente marcantes manifestações. Refiro-me, claro
está, à ágora, aquela praça principal que cedo se estabeleceria como um
dos locais de encontro das assembleias de cidadãos, sendo foco de muita
da vida política, comercial, administrativa, social, religiosa, cultural e ju-
dicial ateniense. Com o passar do tempo, e a mitologização dos objectos
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do passado que normalmente o acompanha, a ágora viria a instituir-se no
imaginário político ocidental como o espaço por excelência do exercício
da cidadania. Mas, embora a ágora fosse, de facto, fórum político, era
também, simultaneamente, mercado. Tratava-se assim, antes de mais, de
um espaço público plurifuncional, em que os corpos, as palavras e as
acções dos cidadãos atenienses, actuando ora como co-governantes, ora
como vendedores e compradores de mercadorias, se cruzavam, dando
lugar quer a juízos políticos, designadamente na votação do ostracismo,
que nunca seria transferida para a encosta da pnyx, quer a negócios e
transacções comerciais, de carácter essencialmente instrumental e priva-
do. A um tempo lugar de mercado e fórum político, a ágora surge, ainda
hoje, aos nossos olhos como arquétipo do espaço público multifun-
cional, um espaço efectivamente vivido e susceptível de apropriação
colectiva diferenciada que, na opinião de muitos, haveríamos entretanto
perdido graças à crescente privatização, comercialização e hiperespeciali-
zação do espaço colectivo urbano.

Se, na Grécia clássica, a vida democrática teve por sua unidade a
cidade-estado, e por um dos seus epicentros a ágora, já em Roma o termo
usado para designar cidadão, civis, partilharia uma raiz comum com o
termo civitas, que abrangia significados tão diversos quanto cidadania, di-
reitos do cidadão, liberdades da cidade, os cidadãos unidos numa comu-
nidade política ou, metonimicamente, uma cidade, entendida como agre-
gado de casas (isto é, como urbe, urbs), reforçando-se assim, e uma vez
mais, a relação de co-originalidade entre cidade e cidadania. Também em
francês cité, citoyen e civilisation apresentam uma e a mesma raiz etimoló-
gica, sendo o citoyen (ou, talvez mais correctamente, le citeaine), na sua
primeira acepção, o indivíduo com direito a viver na cidade e aquele que,
ao exercer os seus direitos e deveres em relação aos seus comcitiens, forjaria
algo que poderia ser chamado civilisation comum. O citoyen passaria,
porém, indelevelmente, de habitante de uma cidade, ou de um país livre,
a patriota, ou aquele que ama o seu país, num claro deslocamento da
cidadania do horizonte da cidade para o do Estado-nação, que a
Revolução Francesa veio definitivamente coroar. 1
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1 Para além de uma primeira delimitação formal da cidadania, coincidente,
territorialmente, com o Estado-nação, Brubaker considera serem legados da Revolução
Francesa o estabelecimento da igualdade civil de todos perante a lei; a noção de direitos
e deveres partilhados por todo o corpo de cidadãos; a institucionalização dos direitos
políticos; a racionalização legal e acentuamento ideológico da divisão entre cidadãos e
estrangeiros; a articulação da doutrina da soberania nacional e uma ligação estreita entre
cidadania e pertença a uma nação; a substituição das relações indirectas características
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Assim, em O Contrato Social (1762), Rousseau insiste em que, se o
nome da pessoa pública resultante da união de todos numa mesma e
única entidade fora outrora cité, esse nome era agora république ou le corps
politique. Importava, portanto, manter bem presente o significado políti-
co de cité, significado esse que, se esquecido, como estaria a ser, levaria
muitos a tomarem erroneamente une ville pour une cité et un bourgeois pour
un citoyen, quando apenas este último compõe, de facto, a res publica, já
que apenas ele designa o indivíduo enquanto livre participante na au-
toridade soberana. A verdadeira «cidade», insiste Rousseau, não é mera
urbs. Ela é – e deve sempre ser – pólis.

Segundo o Oxford English Dictionary, em Inglaterra, o termo citizen
parece ter sido utilizado, do século XIV até meados do século XIX, como
sinónimo de habitante de uma cidade (city) ou, mais frequentemente,
como habitante de uma vila (town) e, mais em concreto, como sinóni-
mo do indivíduo detentor dos direitos e privilégios concedidos pelo
burgo, isto é, como equivalente de burgess, ou homem livre do burgo.
No século XVI, porém, o cidadão passaria a ser, também em Inglaterra,
mais directamente associado a noções de civilidade e de civilização, que
ofereciam uma distinção entre o comportamento típico do homem
citadino e a rudeza característica do homem do campo. Porventura mais
importante, porque sintomático do movimento de centralização e
unificação impulsionado pelo advento do moderno Estado soberano, o
termo «cidadão» passaria, progressivamente, a ser entendido como
designando o membro de um Estado, ou habitante de um país com di-
reito a voto, passando, já na América da pós-revolução, a referir-se, glo-
balmente, a toda a pessoa, nativa ou naturalizada, usufruindo do privi-
légio de votar os ocupantes de cargos públicos e gozando de direito a
completa protecção no exercício dos seus direitos civis.

Por mais impressionista que esta digressão pela família linguística e
história conceptual do «cidadão» possa ter sido, ela aponta já, decidida-
mente, para a associação estreita do «cidadão» à pertença à «cidade», en-
quanto unidade que goza de uma certa autonomia e personalidade ju-
rídica, bem como para a associação crescente do fenómeno da
urbanização das populações ao desenvolvimento de um processo civi-
lizacional em que «civilidade» e «cidadania» gradualmente se combina-
riam (Turner 1993,  9).
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Vemos assim lançada uma das ideias fortes da teoria social clássica,
sobretudo na sua linhagem weberiana, a saber, a noção de que o con-
ceito de cidadania, tal como o conhecemos, é um conceito essencial-
mente moderno e ocidental, porque alicerçado numa série de pré-
-condições culturais estruturantes típicas da modernidade ocidental.
Entre estas contar-se-iam o desenvolvimento de uma cultura e socie-
dade civil urbanas; a secularização, a racionalização e o declínio de valo-
res e pertenças de natureza particularista (família, vila, tribo, clã, casta);
a emergência de ideias de individualidade, civilidade e domínio públi-
co; o renascimento do comércio e consequente advento das cidades me-
dievais, como unidades imunes às relações de servidão e vassalagem se-
nhorial; a consolidação das cidades-estados italianas, largamente
movidas pelo seu ideário republicano, e, por fim, o desenvolvimento do
aparelho administrativo unificador e centralizador do próprio Estado-
-nação. Em resumo, e nas palavras do próprio Weber, «é apenas no
Ocidente que encontramos o conceito de cidadão (civis romanus, citoyen,
bourgeois), porque é também apenas aí que existem cidades no seu sen-
tido estrito» (Weber 1921, 233).

Se o nosso objectivo fosse repor a objectividade histórica, muito have-
ria decerto a dizer sobre a dívida weberiana à idealização, na historiografia
alemã oitocentista de cariz liberal, da divisão entre, por um lado, a nobreza
e o clero, prisioneiros de relações de dependência pessoal de tipo feudal,
e, por outro, a cidade medieval, entendida como um oásis de burgueses
livres, protegido por franquias, liberdades urbanas e uma capacidade mili-
tar autónoma, que dos seus habitantes haveria feito verdadeiros cidadãos-
-soldados, desfrutando de uma igualdade única de estatuto perante a lei,
ao abrigo da qual se haveriam desenvolvido relações de igualdade cívica e
de grande independência laboral. Como muito haveria, em nome dessa
objectividade, a dizer também sobre as limitações da tese weberiana, se-
gundo a qual os sistemas legais urbanos da Idade Média tardia, pelo seu
crescente universalismo e carácter estritamente processual, teriam con-
tribuído decisivamente para o desenvolvimento do moderno Estado de di-
reito impessoal, quando, em boa verdade, estudos recentes nos vêm dizen-
do que os conselhos das cidades medievais exerciam uma jurisdição de
tipo tradicional e paternal, não tanto baseada numa lei fixa e previamente
conhecida quanto no senso comum e no código moral prevalecente
(Höfert 2003). Algo que apenas no decurso do século XV, e graças ao in-
cremento de uma administração burocrática baseada na lei escrita, lhes
teria dado uma quase completa soberania, capaz de dos seus cidadãos fazer
sujeitos: os futuros cives do Estado soberano de Jean Bodin.
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Não obstante, pois, algum desencantamento histórico, a imagem
weberiana fica poderosa: a cidade como uma associação fraternal de
burgueses, artesãos e mercadores livres, imbuídos de uma nova
racionalidade económica instrumental e libertos de toda a dominação
de clã, casta ou servidão feudal. Habitada por homens livres, resgatados
a pertenças exclusivistas, a cidade medieval teria, na leitura de Weber,
criado para si uma comunidade de natureza verdadeiramente universa-
lista, assente numa definição abstracto-legal da ligação associativa em
termos de direitos de cidadania civis, mas também políticos. Ter-se-ia,
assim, definido um novo tipo de comunidade urbana autónoma, cujo
epicentro espacial seria, desta feita, a praça pública, esse novo espaço de
intercâmbio e sociabilidade, onde se assistiria, entre outros desenvolvi-
mentos, ao renascimento de um teatro diverso do teatro de matriz
exclusivamente religiosa que houvera encontrado o seu espaço cénico
medieval no interior (controlado) das igrejas. Mas os mais importantes
actores urbanos são ainda, na narrativa weberiana, os burgueses livres,
que progressivamente se distinguem do mero camponês, que houvera
migrado das áreas rurais para as áreas urbanas. Transformado pelas
dinâmicas e liberdades próprias da vida em cidade, o camponês fora, en-
tretanto, transmutado em cidadão, um novo estatuto que se encontra-
va disposto a defender, se necessário fosse, pela força das armas. 

O ar de uma tal cidade faria por certo os homens livres, não fora a
progressiva tensão entre, por um lado, a autonomia urbana e, por outro,
a tendência do Estado moderno para aumentar o controlo exercido
sobre os seus territórios. Os privilégios, liberdades e imunidades dos
corpos intermédios, encontrassem-se estes social ou geograficamente
definidos, constituíam, de facto, um dos mais sérios entraves à política
de monopolização, unificação, racionalização e centralização de
poderes estatais. Em razão do sucesso de uma tal política, a cidadania
passaria, a breve trecho, a ser entendida como um estatuto legal formal,
envolvendo um conjunto de direitos e deveres passivamente concedi-
dos ao indivíduo enquanto membro de uma comunidade política
exclusiva, que requeria um monopólio de obediência e lealdades: o
Estado soberano ou, mais concretamente, e sobretudo na sequência da
Revolução Francesa, o Estado-nação. 2
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Novas geografias da cidadania

Face, porém, aos desafios hoje em dia colocados à autoridade do
Estado – quer por processos internos de devolução de poderes, quer 
por processos externos de delegação de competências, no âmbito de
movimentos de integração regional e do próprio movimento de globali-
zação –, tem sido gradualmente posta em questão a adequação dos nos-
sos conceitos tradicionais de cidadania, radicados, como se encontram
ainda, na figura do Estado(-nação) soberano, às realidades sociais e políti-
cas do nosso tempo. 

Jürgen Habermas, por exemplo, vem defendendo a completa sepa-
ração analítica entre etnos e demos, fazendo, por conseguinte, depender
a identidade da sua «nação dos cidadãos» já não de traços étnico-cul-
turais comuns, mas antes de procedimentos, práticas deliberativas e
processos de decisão democráticos partilhados. Semelhante, ainda que
menos incisiva, posição fora avançada, aliás, por Parsons (Parsons 1964),
para quem o desenvolvimento da cidadania pressupusera uma transição
de valores particularistas para valores de cariz universalista, o que, por
sua vez, requerera a constituição de um sujeito político abstracto, não
mais confinado às particularidades de nascimento, etnicidade ou
género, que haviam anteriormente definido o corpo cívico. 

Mas, se autores há que insistem na dissociação do conceito e prática
da cidadania democrática de atributos independentes da nossa acção,
escolha ou vontade (como, por exemplo, o local de nascimento, a des-
cendência, a etnia, a cor ou o sexo), outros pretendem dissociá-la da
pertença a um Estado tout court. Historicamente, este segundo tipo de
dissociação encontra inspiração em algumas formas de democracia as-
sociativa e cooperativismo, bem como em experiências de democracia
política desenvolvidas a nível regional, municipal e local, com destaque
para os town hall meetings da Nova Inglaterra, imortalizados por Alexis
de Tocqueville como escolas de liberdade política, essenciais à con-
tenção dos excessos autodestrutivos típicos das sociedades democráticas
(o materialismo, o individualismo, a domesticidade, o isolamento, o
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atomismo social e a resultante impotência face ao poder central, con-
ducente ao advento de um novo despotismo de tipo democrático, a
cargo de um Estado parternalista, dotado de imensos poderes tutelares,
para acorrer aos desejos e necessidades de uma massa subjugada de in-
divíduos).

Partindo da importância estratégica do espaço «cidade» para a cons-
trução dos cidadãos modernos, um número crescente de investigadores
tem vindo mesmo a perguntar-se como, e em que medida, as cidades,
sobretudo as grandes metrópoles e as chamadas «cidades globais» (tais
como Nova Iorque, Londres ou Tóquio), são actualmente espaços privi-
legiados de mobilização social e política, em que o significado, a na-
tureza, o conteúdo, bem como a própria extensão, de cidadania estão a
ser reequacionados e, sobretudo, transformados, por forma a acomodar
emergentes, mas ainda algo indefinidas, formas de cidadania global 
(v., por exemplo, Sassen 1991).

A ideia subjacente a estes estudos é a de que, à medida que múltiplas
jurisdições se sobrepõem, estendendo-se do local ao regional e deste ao
nacional e ao transnacional, também as formas potenciais de cidadania
democrática se diversificam, cruzam, se não mesmo sobrepõem. Longe
de resultarem de uma definição prévia da comunidade política rele-
vante, as novas formas de cidadania vão definindo tais comunidades em
função da acção dos cidadãos enquanto actores políticos activos, cons-
tituindo pela sua interacção deliberativa em torno de questões de inte-
resse comum, novos, contingentes e multiformes espaços políticos
(Stewart 1995). Estas novas e mais complexas geografias da cidadania
têm aquela que é possivelmente a sua face mais visível nos blocos re-
gionais, sobretudo a União Europeia, no âmbito da qual, ao longo das
últimas épocas, foram sendo revistas características centrais do modelo
de cidadania liberal moderno, mormente a associação sistemática entre
noções de identidade cultural, etnicidade, nacionalidade e cidadania.

De facto, apesar da agonizante morte do projecto constitucional eu-
ropeu, não é hoje despiciente falar-se em elementos de uma cidadania
europeia comum, objectivados em direitos especiais atribuídos pela
União aos cidadãos dos seus Estados membros e, com grande valor sim-
bólico, na criação de um passaporte comum, com as vantagens conexas
em termos de (menor) controlo fronteiriço e de concessão de direitos
de cidadania externa, mormente no que concerne à protecção
diplomática no estrangeiro. Entre os direitos especiais e, por vezes
mesmo, especializados, porque dirigidos aos cidadãos enquanto traba-
lhadores, idosos, jovens, etc., criados no âmbito da União, figuram os
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direitos de livre circulação, estabelecimento e fixação de residência, bem
como o direito de eleição por sufrágio universal directo de represen-
tantes para o Parlamento Europeu e de a ele ser candidato, via país de
residência, para já não falar no direito que aqui mais nos importa por-
ventura, ou seja, o direito a ser candidato e a votar nas eleições locais do
Estado membro em que se tenha residência. A própria concessão destes
direitos de participação política releva uma nova fase no entendimento
da cidadania, cuja tónica incide mais na participação efectiva na vida
das instituições públicas do Estado de acolhimento do que na de-
scendência, nacionalidade ou nascimento. Isto é, a inserção do indiví-
duo no espaço político do Estado de acolhimento transforma-se mais
numa questão de escolha política, decisão ou eleição do que de deter-
minação prévia por factores alheios à vontade.

A prática da cidadania a nível da União Europeia vem, assim, geran-
do um novo tipo fragmentado de cidadania, à luz do qual os seus
cidadãos podem avançar pretensões e buscar protecção jurisdicional
quer junto da União, quer junto dos Estados membros, podendo per-
tencer, em simultâneo, à comunidade política local de um Estado mem-
bro, enquanto residentes e contribuintes nesse Estado, e à comunidade
política do Estado de origem, que lhes confere a nacionalidade. O de-
bate sobre a cidadania na União na era pós-Maastricht viria mesmo
tocar na questão sensível da exclusão dos direitos de cidadania europeia
de trabalhadores residentes nacionais de Estados terceiros, tendo o
Parlamento Europeu trazido a debate a possibilidade, não concretizada,
do estabelecimento de uma cidadania europeia baseada já não na de-
tenção de nacionalidade de um dos Estados membros, mas antes na
residência legal no território da União (relatórios Outrive e Imbeni).
Subjacente a esta, e a tantas outras discussões, encontra-se uma tensão
inerente ao tipo secularizado de solidariedade associado ao moderno
conceito de cidadania, que tanto pode apontar para o contexto de uma
identidade social, cultural e política nacional quanto para um universo
de referência social mais alargado, designadamente a própria hu-
manidade. Não deixa, a este título, de ser significativo que da Revolução
Francesa tivesse saído uma Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, proclamando a anterioridade do homem e do direito natural
em relação ao cidadão e ao direito positivo.

A simples dicotomia exclusão/inclusão não faz, todavia, jus à com-
plexa estrutura piramidal, admitindo vários graus intermédios, que
caracteriza a cidadania, mesmo dentro de cada Estado. Numa altura em
que a imigração legal (e ilegal) para os países ricos, bem como a regular
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circulação de cidadãos entre eles, aumentam visivelmente, os seus
Estados vêem-se crescentemente confrontados com uma massa signi-
ficativa de cidadãos nacionais de outros Estados a quem não são atribuí-
dos (pelo Estado de domicílio) plenos direitos de residência, mas um es-
tatuto apenas temporário (os foreign nationals), a par de uma massa
alargada de não cidadãos, frequentemente concentrados nas suas áreas
(sub)urbanas, que, apesar de detentores de um estatuto de residência
legal e permanente, não aspiram à naturalização ou à aquisição de dupla
nacionalidade. Para eles, Tomas Hammar recuperou a designação de
denizens (Hammar 1990,  12 e segs.), outrora usada para designar aque-
le que não era propriamente um cidadão, porque não gozava de quais-
quer direitos políticos no Estado de domicílio, nem tão-pouco um sim-
ples «estrangeiro», pois, desfrutando de um estatuto semelhante ao de
residência permanente, nele detinha direitos civis, designadamente o di-
reito de adquirir propriedade (embora já não o direito de a herdar).
Como Sir William Blackstone o colocaria nos seus célebres Comentários
sobre as Leis de Inglaterra (1765-1769), um denizen era uma espécie de
híbrido, difícil de categorizar. «A denizen», explica Blackstone, «is a kind
of middle state, between an alien and a natural-born subject, and
parakes of both» (livro I, capítulo X). 

A noção de denizenship ou, se quisermos, de «cidadania residencial»,
aponta para uma dissociação, hoje crescente, entre os tradicionais direi-
tos de cidadania e a detenção de uma cidadania formal, ao mesmo
tempo que enraíza os primeiros na simples residência territorial. Assim
sendo, a maioria dos países europeus foi estendendo, a partir da década
de 70, os mais significativos direitos de cidadania a estes denizens,
atribuindo-lhes, designadamente, os direitos civis (por exemplo, direitos
de residência de longo prazo ou permanente, direitos de livre pensa-
mento, religião, expressão e associação), bem como muitos dos direitos
sociais e económicos identificados por T. S. Marshall (1950), que são co-
mummente atribuídos aos cidadãos nacionais. Num reduzido número
de casos, sobretudo nos países nórdicos, foram-lhes igualmente conce-
didos direitos políticos, ainda que confinados a nível local, numa de-
cisão que veio, desde logo, reconfigurar a identidade do seu próprio
demos.

Porque a larga maioria dos países de acolhimento continua, porém,
a negar direitos de participação política aos seus denizens, há quem se
sinta tentado a apropriar o termo denizen para designar aqueles cidadãos
que, embora gozando formalmente da plenitude dos direitos de cidada-
nia, são disaffected democrats, isto é, cidadãos descontentes com o de-
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sempenho de instituições basilares da democracia representativa, com
as quais se desidentificam, mostrando-se, designadamente, cépticos
quanto ao valor, impacto e eficácia das formas convencionais de parti-
cipação e activismo cívico-políticos (decidindo-se, assim, por um opting
out). Ouvimos, desta forma, recorrentemente falar de uma (aparente)
crise de cidadania, entendida já não como mero estatuto legal, mas
antes como exercício efectivo dos nossos direitos de cidadania política.

Digo crise aparente porque, independentemente de fortes indícios de
um crescente cinismo político, notório entre os urbanistas, estamos a as-
sistir, em simultâneo, a uma alteração significativa das formas de exercí-
cio dos direitos de cidadania, para as quais urge voltar a nossa atenção.
De facto, as formas convencionais de acção política via voto, partidos,
cooperativas, sindicatos e várias outras associações de carácter volun-
tário, com estruturas organizativas mais ou menos hierarquizadas e cen-
tralizadas, vêm dando crescentemente lugar a modalidades mais fluidas
e multidimensionais de envolvimento, mobilização e expressão políti-
ca. Entre estas destacam-se os novos movimentos sociais, as comu-
nidades políticas on-line, os policy advocacy networks, caracterizados pela
espontaneidade e horizontalidade das relações desenvolvidas entre os
seus membros, bem como a automobilização individual e colectiva, de
carácter mais activo ou mesmo pró-activo, crescentemente orientada
para causas concretas, com destaque para os direitos do consumidor, a
identity-politics, a life-style politics e as questões globais (e. g., ambiente,
combate à pobreza, contestação da participação nacional em conflitos
internacionais, para dar apenas alguns exemplos). 

No seu recente estudo sobre a possibilidade de existência de um
«efeito-metrópole» (Lisboa) sobre o exercício da cidadania política,
Cabral e Silva concluíram isso mesmo: que o facto de se residir, estudar
ou trabalhar em Lisboa influencia a forma como os «urbanitas» exercem
os seus direitos de cidadania, sobretudo entre aqueles, na sua maioria
jovens, que exercem a sua cidadania política já não através de formas
convencionais de associativismo, mas antes de forma automobilizada,
produzindo, dessa forma, um «capital social» de tipo linking; que estes
jovens se mobilizam sobretudo em torno de questões concretas (e já
não de meras clivagens direita-esquerda ou clivagens partidárias), naqui-
lo que constitui uma mobilização social, civil e política mais desagrega-
da ou selectiva e, muito possivelmente também, mais elitista, na medi-
da em que pressupõe uma «mobilização cognitiva» mais acentuada do
que o associativismo tradicional (Cabral e Silva 2007). Em conclusão, a
haver uma nova cultura política em Lisboa-metrópole, ela abandonou
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o associativismo tradicional para optar pela intermitente, mas também
mais intensa, automobilização. Nesta evolução, o espaço urbano as-
sume-se como o terreno privilegiado de batalha entre diferentes, velhas
e novas, formas de cidadania, bem como entre velhas e novas modali-
dades do seu exercício, com os novos movimentos sociais a assumirem
particular protagonismo na definição de Lisboa como «cidade contes-
tatária».

Tal como Wirth (1938) fez notar na sua definição clássica de cidade,
a heterogeneidade (religiosa, étnica, social, cultural) é indissociável da
existência urbana. As cidades não apenas atraem, como também estimu-
lam a multiplicação de diferentes grupos sociais, produzindo diversas
subculturas, que servem de base ao desenvolvimento de formas de vida
alternativas. O pluralismo das formas de vida é uma das características
distintivas da cidade, sobretudo da grande metrópole cosmopolita.
Assim sendo, não será de estranhar que o ambiente urbano seja o am-
biente mais propício às «guerras culturais» ligadas às identidades e à
reivindicação por uma cidadania diferenciada (Young 1999), à luz da
qual os membros de determinados grupos sócio-culturais ambicionam
ser integrados na comunidade política não apenas como indivíduos,
mas também, e sobretudo, como membros dos seus grupos específicos
de pertença (por exemplo, mulheres, negros, homossexuais, confissões
religiosas minoritárias, etc.). Uma tal noção de cidadania diferenciada
vive, porém, em clara tensão com a concepção moderna de cidadania,
que, como vimos, foi sendo definida, precisamente, como uma forma
de tratamento igual de indivíduos dotados de iguais direitos perante a
lei, por oposição ao modelo feudal de determinação do estatuto civil e
político do indivíduo por referência à sua pertença étnica, religiosa e so-
cial, de ordem ou de classe. Não será, pois, inesperado que alguns au-
tores entendam a reorganização da sociedade na base de direitos dife-
renciados, decorrentes da pertença a diferentes subgrupos, como
diametralmente oposta ao moderno conceito de uma sociedade basea-
da na cidadania, ao passo que outros consideram que uma concepção
puramente universalista da cidadania democrática é indefensável, pois,
sendo as condições reais de existência dos diferentes grupos aberta-
mente desiguais, ela camufla desigualdades e perpetua, sob uma cober-
tura de legitimidade, a opressão continuada de grupos tradicionalmente
excluídos. Centro nevrálgico da luta por formas de cidadania diferen-
ciada, em razão da grande heterogeneidade das suas populações, o meio
urbano é também aquele meio em que mais se assiste ao desenvolvi-
mento de formas globais de cidadania, ligadas ao advento de uma so-
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ciedade civil global, actuando pela mão dos movimentos antiglobali-
zação, das coligações antiguerra e de diversas formas de mobilização
pontual, em torno de questões ambientais e humanitárias de carácter
transnacional.

Entre todas as metamorfoses que os direitos de cidadania e as modali-
dades do seu exercício têm vindo a sofrer, metamorfoses essas de que a
grande metrópole tem sido palco privilegiado, há um direito, ainda não
mencionado, que se esperaria falar particularmente caro aos urbanitas.
Refiro-me, claro está, ao direito à própria cidade, sobretudo ao direito
aos seus espaços colectivos públicos, um direito que o filósofo marxista
francês Henri Lefebvre (1996 [1968]) popularizou e que, na sua formu-
lação original, reivindicava a reestruturação das relações de poder sub-
jacentes ao espaço urbano, que Lefebvre tinha por dominadas pelo
Estado central e pelo capital. 

O apelo, implícito nas palavras de Lefebvre, à descentralização de
poderes deve ser, contudo, recebido com precaução. Isto porque, ao
contrário do sugerido por este autor, descentralização não significa
necessariamente democratização. A descentralização põe a tónica na au-
tonomia, na capacidade para decidir e actuar sem estar sujeito ao cons-
trangimento externo de «outros». Por conseguinte, o apelo à criação de
governos locais fortemente autónomos pode ser tão-somente sin-
tomático de uma tentativa de isolamento face a processos democráticos
de negociação e cooperação, designadamente com as comunidades lo-
cais adjacentes, independentemente das conhecidas externalidades (po-
sitivas e negativas) das decisões tomadas por cada unidade local (Young
1990,  250- 251; Weihe 1991, 183-184; Lyons, Lowery e De Hoog 1992).
Daí a necessidade de fazer acompanhar todo o reforço de autonomia 
e das competências municipais do desenvolvimento por entidades 
intermunicipais, responsáveis pela gestão integrada das áreas metro-
politanas. 

Feito o aviso, voltemos a Lefebvre e à sua reconceptualização da
cidade como une oeuvre, isto é, como uma obra ou projecto inacabado,
em que diferentes actores (por exemplo, populações residentes, públi-
cos «utentes», decisores políticos e técnicos), imbuídos de diferentes
concepções da cidade e de diferentes entendimentos das modalidades e
dos termos de acesso ao espaço público urbano, possam participar, exer-
cendo, assim, activamente o seu direito à cidade e sobretudo à sua con-
figuração. Tal direito, como Lefebvre sublinha, é um direito que nunca
se encontra garantido, exigindo, pois, permanente vigilância, luta e par-
ticipação, até porque, como Don Mitchell enfatiza num livro 
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recente (Mitchell 2003), o espaço público urbano gera medos, medos
derivados da sua percepção como um espaço não controlado, onde a
civilização é particularmente frágil e sujeita à subversão. Consequen-
temente, o espaço público efectivamente vivido encontra-se hoje sob a
ameaça de um forte desejo de ordem e controlo, tanto mais acentuado
quanto mais intenso se torna o socialmente construído sentimento de
insegurança que vai contaminando a vida e a estrutura física das nossas
cidades (Bauman 2006).

O espaço urbano e a arquitectura da cidadania

Apesar da abstracção, de alguns excessos ideológicos e do carácter sig-
nificativamente datado do texto de Lefebvre, a ideia da cidade como
uma obra colectiva, que é hoje menos espaço de participação do que de
expropriação, tem clara ressonância em Portugal, sobretudo se atentar-
mos nos grandes interesses imobiliários de que as nossas autarquias,
com a sua asfixiante dependência financeira da utilização imobiliária
dos terrenos, têm sido reféns. Essa mesma dependência foi, de resto,
tema central na discussão pública sobre a revisão da Lei das Finanças
Locais, tendo sido vários os participantes a apontar para a necessidade
de reduzir os incentivos à construção imobiliária excessiva, decorrentes
do acentuado peso relativo das receitas do IMI, do IMT e taxas associa-
das ao licenciamento no total de receitas ao dispor do poder local em
Portugal. 

Por contraste com a vida rural, ainda essencialmente privada, domés-
tica e marcada pela homogeneidade das comunidades, as cidades são
caracteristicamente públicas, isto é, locais de interacção e troca perma-
nente, ainda que essencialmente anónima, entre membros diversos de
uma massa densa, variável e diversificada de pessoas. A publicidade in-
trínseca à vida na cidade pressupõe, por um lado, essa mesma hetero-
geneidade dos seus públicos e, por outro, a existência de espaços colec-
tivos em que os encontros entre estranhos sejam menos algo de fortuito
do que ocorrência comum. 

A associação entre a frequência do espaço público e os traços psi-
cológicos típicos do urbanita é, aliás, algo que a palavra «cosmopolita»,
na sua estreita associação com noções de civilidade e de civilização, quis
desde sempre denotar. De facto, no século XVIII, por le cosmopolite en-
tendia-se o indivíduo que se movia confortavelmente na diversidade, o
homem público por excelência, que encontrava nos novos equipamen-
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tos urbanos – designadamente nos enormes e recém-construídos par-
ques urbanos, nas recém-criadas ruas estritamente pedonais, nos anima-
dos cafés e nos próprios teatros, cuja venda de bilhetes fora entretanto
democratizada – o seu «habitat natural». Em finais do século XVIII, como
Richard Sennett assinala no seu influente The Fall of Public Man (1977),
«a linha divisória entre o público e o privado era essencialmente uma
linha em que as exigências de civilidade – exemplificada pelo compor-
tamento público cosmopolita – eram contrapostas às exigências da na-
tureza – exemplificada pela família». Embora ambas as exigências fos-
sem encaradas como conflituantes entre si, «a complexidade da sua
visão assentava na recusa em preferir uma à outra, insistindo-se antes na
manutenção das duas num estado de equilíbrio». Com efeito, «com-
portar-se face a estranhos de uma forma emocionalmente satisfatória, e
ainda assim mantendo a reserva, era visto, em meados do século XVIII,
como meio de transformação do animal humano no ser social. Em
claro contraste, as capacidades de paternidade e de amizade profunda
eram concebidas como potencialidades naturais, e já não como criações
humanas; enquanto o homem se fazia em público, a sua natureza real-
izava-se em privado» (Sennett 2002 [1977], 18-19). O privado fun-
cionava, assim, como um refúgio indispensável, um «local» a partir do
qual o indivíduo podia (e devia) fazer incursões regulares na arena
pública democrática, essa sim o contexto único em que o homem se
fazia, a um tempo, cosmopolita e cidadão.

Hoje assistimos, porém, nas nossas maiores cidades, a uma acentua-
da tendência para o declínio e a unifuncionalização do espaço colecti-
vo público, a que não é decerto alheio quer o enfraquecimento da di-
mensão política da cidade (a pólis), quer o facto de a vivência urbana
partilhada encontrar sérios entraves na nossa progressiva retracção para
a esfera do privado e consequente estranhamento face à realidade exte-
rior enquanto dimensão essencial da experiência humana. Ao equilíbrio
dinâmico entre público e privado, que no século XVIII era advogado,
substitui-se, pois, um crescente fascínio pelos bens da intimidade, que
demoniza o domínio público, ao mesmo tempo que idealiza o espaço
da privacidade.

A publicidade definidora da cidade requer, dissemo-lo antes, diversi-
dade social e espaços colectivos públicos dotados de grande densidade
humana, duas exigências impossíveis de atender se as nossas cidades
continuarem a perder – como estão a fazê-lo – a sua capacidade de
atracção de novos habitantes. Os dados disponíveis são, a este título,
inequívocos. Em 1981, o concelho do Porto tinha 327 000 habitantes,
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tendo esse número baixado em 1991 para 302 000 e em 2001 para 
263 000. Já em 2005, uma contagem intercensitária do INE revelaria,
para surpresa de muitos, que o Porto contava apenas com 233 000
moradores, o que indicava um perda de 11,3% em apenas quatro anos
(isto em claro contraste com os concelhos periféricos, designadamente
Gaia, que em 2005 contava já com mais de 300 000 habitantes). Os
dados relativos a Lisboa não são mais animadores. Também na capital
se verificou nos últimos quatro anos um decréscimo populacional da
ordem dos 8%. De resto, as últimas décadas foram marcadas por uma
sangria continuada da população residente no concelho de Lisboa,
numa redução que, entre 1981 e 2001, atingiria os cerca de 30%, isto é,
de 807 000 habitantes passar-se-ia, em apenas vinte anos, a 565 000
habitantes tão-somente. Em claro contraciclo, porém, a Área Metro-
politana de Lisboa (AML) veria crescer, em igual período, os seus quan-
titativos populacionais em cerca de 7%, com destaque para concelhos
como Sintra, cuja população aumentou cerca de 39%. Dada a galopante
perda de população verificada em Lisboa-cidade, não é de estranhar que
a densidade populacional bruta seja, na nossa capital, muito baixa em
relação a outras cidades europeias: se havia em Lisboa, em 2001, cerca
de 78 hab./ha., em Londres, Paris ou Barcelona esse rácio era, na mesma
altura, igual ou superior a 150 hab./ha. Ao forte decréscimo da densi-
dade populacional, verificado tanto em Lisboa como no Porto, junta-se
ainda a forte tendência para o envelhecimento da sua população resi-
dente. Em 1981, a população de Lisboa com mais de 65 anos represen-
tava apenas 14% do total da população; em 2001 esta percentagem
havia subido já para os 24%, isto, mais uma vez, em claro contraste com
a AML, onde tal população não ultrapassava, no mesmo ano, os 13%. 

Perda de população, perda de densidade, perda de segurança (sobre-
tudo no que toca às percepções dos habitantes sobre este fenómeno),
tudo isto em resultado do processo de suburbanização que a terciariza-
ção das suas economias veio despoletar. Concomitantemente, a função
residencial foi sendo remetida para as periferias, com o consequente
adensamento dos fluxos pendulares casa-trabalho, para já não falar na
construção residencial nova, excessiva, desordenada e, sobretudo, desa-
companhada da criação de espaços e equipamentos públicos destinados
à utilização comum, que nessas periferias viria a vingar. Se, porém, ini-
cialmente, os habitantes da periferia se deslocavam diariamente, e em
massa, para o centro da cidade, sobretudo por razões de trabalho, temos
gradualmente vindo a assistir à transferência de postos de trabalho (so-
bretudo no sector privado), escritórios, parques científicos e industriais,
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grandes hipermercados e megacentros comerciais para a periferia, com
o concomitante desenvolvimento de edge cities, com menor dependên-
cia funcional relativamente a Lisboa-cidade.

Ainda assim, segundo dados de 2000, mais de metade do emprego da
AML, no sector da administração pública, continua concentrada em
Lisboa-concelho, ao passo que, no sector privado, essa percentagem era
de cerca de 44%, sendo, pois, o tempo despendido nos fluxos pendu-
lares casa/trabalho/estudo entre periferia e centro ainda muito signi-
ficativo, tempo esse passado, muito frequentemente, em isolamento,
frente ao volante de um automóvel (o modo de transporte individual
era, segundo dados da mesma altura, utilizado em cerca de 38% das via-
gens terminadas em Lisboa). A suburbanização trouxe, pois, em muitos
casos, consigo quer uma maior separação entre casa e trabalho, quer o
acentuar da segregação sócio-espacial entre as diferentes classes sócio-
-económicas que habitam o tecido metropolitano. Mais ainda, é de crer
que a multiplicação dos subúrbios, aliada aos fenómenos do urban
sprawl (dispersão urbana), ao surto da cultura automóvel e ao maior
tempo despendido entre diferentes pólos de um espaço urbano frag-
mentado, tenha significativas externalidades negativas no que se refere
à intensidade quer da interacção social informal, quer do envolvimen-
to cívico do habitante suburbano em associações locais de carácter
voluntário. E isto, fundamentalmente, por três razões, apresentadas por
Putnam no seu estudo sobre o declínio do «capital social» no contexto
americano: primeiro, o sprawl é dispendioso em termos de tempo: mais
tempo passado em transportes colectivos ou individuais representa
menos tempo despendido com amigos ou vizinhos, em reuniões, en-
contros e projectos comunitários; segundo, o sprawl tem associada a
tendência para a segregação social do espaço metropolitano, sendo a re-
sultante homogeneidade social de cada «enclave urbano» responsável
pela redução dos incentivos à participação cívica activa, bem como das
oportunidades para a criação de redes sociais que atravessem linhas de
grupo ou classe (isto é, o sprawl influencia negativamente o desenvolvi-
mento do «capital social» de tipo bridging); terceiro, a fragmentação físi-
ca da nossa vivência quotidiana pode ter efeitos disruptivos sobre os
níveis de integração/solidariedade nas diferentes comunidades (Putnam
2000,  214). 

No entanto, a possibilidade, verosímil, de que a sprawl civic penalty 
aumente à medida que o território ocupado pela AML se expanda e a
habitação seja transferida para coroas cada vez mais externas por relação
a Lisboa-cidade não nos deve fazer ignorar uma realidade empirica-

O espaço urbano e a arquitectura da cidadania

97

02 Cidade Cap. 2  19/11/08  16:38  Page 97



mente corroborada: a mobilização cívica, e até mesmo o associativismo,
ainda que em menor grau, são mais elevados na AML do que no resto
do país, o que se explica, em larga medida, pelo nível médio superior
de rendimento, instrução e «mobilização cognitiva» dos seus habitantes
(Cabral e Silva 2007). O estudo «Cidade e participação: o efeito-
-cidade nas práticas de cidadania em Portugal», incluído neste volume,
conclui, porém, que a exposição à experiência urbana proporcionada
pelo concelho de Lisboa aos restantes habitantes da AML é um factor
importante na promoção da sua participação política não convencional
de tipo mobilizado. Isto é, a frequência e vivência regular de Lisboa-
-cidade não parece de todo alheia à disposição das populações subur-
banas para um exercício, de tipo mobilizado, dos seus direitos de
cidadania, embora ainda haja muito por descobrir sobre as diversas
componentes que, no seu conjunto, produzem este (aparente) «efeito-
-cidade».   

Este tipo de participação política não convencional, fundado na ini-
ciativa individual e norteado por valores pós-materialistas, vem crescen-
do, sobretudo, entre a população mais jovem que, embora dependente
de Lisboa-cidade por razões de emprego ou estudo, se vê, em termos
residenciais, cada vez mais votada para as periferias. Concomitan-
temente envelhecida e desertificada, Lisboa-cidade apresenta, em
muitos dos seus bairros e ruas, cenários fantasmagóricos de prédios
desabitados ou devolutos, verdadeiros vazios de vida humana, em tudo
renegadores do espírito de cosmopolis que queríamos ser seu. Vazio esse
que se reproduz nas mais recentemente criadas, mas igualmente despe-
jadas praças urbanas, circundadas por edifícios residenciais e/ou de
escritórios, espaços públicos mortos, cujo silêncio contrasta, gritante-
mente, com o frenesi dos muitos «espaços [comerciais] festivos», onde
diversos efeitos de disneyficação são esteticamente explorados, a fim de
neles artificialmente se produzir uma vida pública virtual (dissimulada
entre os muitos átrios, colunas, praças, fontes, arcadas, quando não
mesmo reproduções kitsch de edíficios tradicionais, em que os consumi-
dores – os novos flâneurs – se movem). Se nas nossas maiores cidades
quisermos, de facto, hoje encontrar a densidade das multidões, somos
obrigados a deslocar-nos para estes espaços urbanos hiperespecializados,
detalhadamente orquestrados para a transformação das «compras»
numa actividade de lazer cultural, os modernos hipermercados ou cen-
tros comerciais, parentes afastados dessas «passagens» ou galerias
parisienses do século XIX que tanto fascinaram Walter Benjamin por de-
notarem erros que o autor apontou como típicos da consciência bur-
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guesa: o fetichismo da mercadoria, a reificação, o mundo como inte-
rioridade (Buck-Morss 1989). 

A nossa crescente adesão passiva, enquanto consumidores ou até
mesmo enquanto meros «passeantes», a estes pseudoespaços públicos
urbanos caminha lado a lado com a nossa demissão de um projecto de
sociedade democrática que implique uma definição conjunta, efectiva-
mente negociada, de estratégias de produção e de utilização do espaço
urbano colectivo, esse espaço único em que os valores sociais se afir-
mam e contestam. E, no entanto, o nosso espaço urbano está em pro-
funda transformação. Temos que, por um lado, se multiplicam os
projectos de revitalização de zonas pedonais, por exemplo, pela inter-
dição do tráfego automóvel no centro histórico das nossas sociedades,
bem como os projectos de criação de parques municipais, o espaço
público transmutado em espaço aberto, desejável, mas não necessaria-
mente promotor de contacto social, como Don Mitchell, na obra acima
referida, argumenta. Por outro, assiste-se, porém, a uma tendência para
a interiorização, a co-modificação, a comercialização ou o simples de-
clínio do espaço público multifuncional, entendido e vivido como tal,
que sai acompanhada, de perto, de um desejo de privatização, de con-
trolo do espaço de cada um, seguido da sua idealização. 

Assim sendo, os aspectos sociais ou até mesmo cívicos do «passeio»
e da «rua» vão, em muitas cidades, sendo suprimidos a favor de um ideal
de mobilidade rodoviária consagrado no conceito de «via», a cultura ur-
bana dando lugar, até na palavra, à cultura automóvel (assinale-se, a este
respeito, o ambiente pedonal hostil gerado pela sistemática ocupação
dos passeios por viaturas em cidades como Lisboa e Porto). Mais im-
portante, porém, é que a resultante deslocação da vida social do espaço
exterior, «rua», «mercado» ou «praça», para os espaços interiores, «cen-
tro comercial», «casa» ou «carro», não se limitou a reproduzir o público
citadino num novo contexto. Bem pelo contrário, ela veio encorajar
uma progressiva privatização das relações sociais, de que todos nós
somos hoje, em simultâneo, agentes e vítimas.

Este impulso de privatização, a que não é alheio o individualismo re-
sultante da quebra de laços comunitários, tem a sua face mais visível no
crescente número de condomínios habitacionais fechados, ou simples-
mente privados, construídos nas nossas cidades, cujo público consumi-
dor alvo são as classes média/alta e alta, precisamente aquele segmento
de rendimento de novos residentes que Lisboa-concelho consegue
ainda captar e que mais tende a usar o meio de transporte individual,
mesmo nos pequenos percursos urbanos. Caracterizados pelo acesso
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controlado e pela impermeabilidade do perímetro, estes condomínios
exibem sofisticados sistemas de segurança e/ou vigilância, encontrando-
-se, por vezes mesmo, cercados por muros, sebes e cercas, que relegam
o tecido urbano exterior e o «outro» para a ordem do ameaçador, do
meramente estereotipado ou do virtual. De resto, estes empreendimen-
tos adoptam, frequentemente, uma arquitectura defensiva, que os fecha
à malha urbana envolvente, introvertendo-os ou virando-os para o in-
terior. 

Também aqui a arquitectura se ergue como símbolo do nosso desejo
de imunização face aos «males» da anomia, da impessoalidade e da in-
segurança que a cidade, supostamente, representa. O resultado mais
recorrente é, porém, uma perda significativa de contacto social, que en-
fraquece os laços de responsabilidade mútua: divididos em células
habitacionais independentes, homogéneas e autónomas, cada grupo de
condóminos concebe-se como tomando conta de si e, portanto, justifi-
cadamente alheado face a problemas e projectos municipais que afec-
tam a restante população da cidade (e. g., para quê apoiar a criação de
uma nova piscina municipal se já pago, em despesas de condomínio, o
usufruto da mesma?). Como Philip Pettit avisadamente sublinha, «o
padrão [daí] emergente é um mau presságio para a vida pública, porque
garante que a visão que eles [classe média refugiando-se da ‘cidade hos-
til’ em áreas residenciais vigiadas] têm daqueles que não pertencem à
sua classe ou pequeno grupo fique inteiramente prisioneira da imagi-
nação. Faltando-lhes experiência directa e contacto com pessoas de ou-
tros segmentos sociais, podem facilmente perder o mais básico sentido
daquilo que é ainda matéria de convicção e expectativa comum na sua
sociedade» (Pettit 1997, 167). Em resultado desta «dessensibilização», é
quase inevitável que a prossecução negociada de interesses comuns,
definidora de toda a vida democrática, seja preterida a favor da busca
obstinada de uma reconfortante autarcia e unidade identitária.

Localizados ora dentro da malha urbana, ora (como é também usual
em Portugal) em zonas de reserva ecológica ou agrícola, os con-
domínios privados distinguem-se pela apropriação/privatização de
tradicionais espaços públicos. Toda a urbanização sendo privada, são
também privadas as ruas, parques, praças, jardins, se não mesmo as
infra-estruturas básicas, serviços de abastecimento e equipamentos des-
portivos, comerciais, sociais, educacionais e de lazer incluídos nestes
empreendimentos, o que os transforma, a um tempo, em espaços de su-
posta inclusão dos co-proprietários dos elementos comuns do con-
domínio e de exclusão de todos os demais. Digo suposta inclusão
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porque, se seria de esperar que a homogeneidade social destes novos
«enclaves» urbanos (e muitas vezes suburbanos) gerasse ligações sociais
de tipo bonding (e já não de tipo bridging), o certo é que os dados em-
píricos apontam exactamente em sentido contrário. 

No seu exaustivo estudo sobre o envolvimento comunitário nos
subúrbios americanos, o cientista político Eric Oliver encontrou uma
estreita relação entre, por um lado, a maior homogeneidade social da
comunidade e, por outro, o menor nível de envolvimento cívico-políti-
co dos seus cidadãos, sendo esta correlação tanto mais negativa quanto
mais afluentes as áreas estudadas. As palavras do autor são, por isso
mesmo, premonitórias quanto aos efeitos da segregação social da popu-
lação metropolitana: «Ao criar comunidades com interesses políticos
homogéneos, a suburbanização reduz os conflitos locais que envolvem
e mobilizam o corpo de cidadãos para uma participação mais activa no
domínio público» (Oliver 1999, 205). Isto é, a participação cívica tem
tendência para ser menor quanto mais homogéneos e afluentes as
cidades, ou os enclaves urbanos, nelas criados, maior quanto mais di-
versas ou heterogéneas as cidades e, portanto, também maior a com-
petição por bens públicos, algo que estimula significativamente o inte-
resse e a participação cívica das populações na definição das políticas
municipais e no futuro da sua cidade. Ao invés de criarem uma rede in-
terna de reciprocidade, os novos enclaves urbanos podem, pois, acabar
apenas por recriar internamente a cultura de anonimato e isolamento
atomizado que denunciam no exterior. 

A forma como Lisboa-cidade e a sua periferia, especialmente Cascais,
onde a maior parte destes condomínios fechados se concentra, hoje se
desenvolvem denota uma forte aversão ao risco inerente à vida em
cidade, aversão essa assente numa percepção exacerbada dos níveis de
criminalidade urbana e num sentimento de insegurança despropor-
cional às probabilidades objectivas de vitimação. Estamos, assim, pe-
rante uma projecção urbanística do receio da exposição citadina a uma
multidão anónima de estranhos, que deixa os poucos espaços públicos
colectivos existentes abandonados, e os habitantes da cidade social-
mente guetizados, seja em bairros inacessíveis pelas próprias forças poli-
ciais, seja em condomínios de luxo, dotados dos seus próprios sistemas
privados de segurança. 3 Temos, desta forma, arquitectonicamente ex-
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pressa, uma vontade de viver unicamente entre iguais, um desejo de
auto-segregação social pouco compatível com o desenvolvimento de
uma imaginação verdadeiramente democrática, sobretudo em socie-
dades crescentemente plurais, e até mesmo multiculturais, como a so-
ciedade portuguesa (em Lisboa-metrópole, cerca de 14,5% dos resi-
dentes são já de nacionalidade estrangeira, na sua maioria trabalhadores
imigrantes e suas famílias). Como Zygmunt Bauman recorda, a tendên-
cia para homogeneizar «os bairros e reduzir depois ao mínimo ine-
vitável todo o intercâmbio e comunicação entre eles é uma receita in-
falível para avivar e intensificar o desejo de segregar e de excluir»
(Bauman 2006, 46). 

Ora esta diversidade, esta coabitação de perspectivas múltiplas que se
evita, é exactamente aquilo que Hannah Arendt considerou ser o nú-
cleo da vida pública: «A realidade do domínio público», sublinha
Arendt, «assenta na presença simultânea de inúmeras perspectivas e as-
pectos sob os quais o mundo comum se apresenta [...] Ser visto e ser
ouvido por outros derivam o seu significado do facto de que todos
vêem e ouvem a partir de uma posição diferente. Este é o próprio sig-
nificado da vida pública» (Arendt 1958, 58). O espaço público urbano
deve, nesta perspectiva, ser menos urbs do que pólis, o que exige que o
urbanista o aceite também como um espaço de risco, incerteza, impre-
visibilidade, incompletude e, como tal também, como local privilegia-
do de estímulo e de aprendizagem mútua. A vingar, porém, o desejo de
controlo absoluto da incerteza que informa alguns dos nossos mais re-
centes desenvolvimentos urbanísticos, poderemos acabar a habitar
umas quantas mini-Brasílias, a sofrer de muitas daquelas patologias ur-
banas de que a capital administrativa brasileira padece. 

Construída a partir do nada, num terreno intocado pela história, con-
cebido como um espaço funcional e perfeitamente legível, de que todo
o acidente e elemento de surpresa deveriam ser deliberadamente excluí-
dos, Brasília cedo gerou uma nova síndrome patológica, conhecida por
«brasilitis», entre cujos sintomas estão a ausência de multidões e de den-
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justificar a citação: «Para os haves de Chicago há um novo sector de serviços e espaços
privatizados. Eles vivem num mundo de escolas privadas, luxuosos centros comerciais
de acesso restrito, zonas de parqueamento privado, condomínios e desenvolvimentos
urbanísticos geridos, também eles, privadamente, auto-estradas com portagem, seguran-
ças privados... Mas para os have nots, que não apanharam o comboio neoliberal, há
bastante penúria em oferta. Estes ainda dependem das instituições públicas... Em todos
estes casos vemos diferentes comunidades de interesse que se confrontam quanto à
direcção que esta cidade e as suas instituições devem tomar.» (E. McKenzie, «Is the new
political culture only middle class?», Chicago Journal, 3 de Dezembro de 2001). 
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sidade, as esquinas sistematicamente vazias, o anonimato dos locais, a
eliminação de todo e qualquer espaço de encontro de transeuntes, a não
ser os fóruns previamente especificados para esse propósito, mormente
a imensa Praça dos Três Poderes, que, como tal, se mostram incapazes
de ocasionar qualquer interacção espontânea. Tal como Bauman subli-
nha, «Brasília foi, talvez, um espaço perfeitamente estruturado para a
acomodação de homúnculos, nascidos e criados em tubos de ensaio,
para criaturas destinadas a tarefas administrativas e de definições legais
[...] Poderia, é certo, ser também um espaço perfeitamente estruturado
para aqueles de entre os seus residentes que identificassem felicidade
com uma vida livre de problemas, porque livre de escolha e de aventu-
ra. Para todos os demais, porém, [Brasília] provou ser um espaço
desnudado de tudo o que é verdadeiramente humano» (Bauman 1999).
A cidade verdadeiramente democrática deve, pois, aspirar a ser uma
anti-Brasília, isto é, a constituir-se como um palco multifuncional parti-
lhado por um público heterogéneo, aliás, não tanto por um quanto por
públicos múltiplos – diferentes pessoas e grupos interagindo, como Iris
Young nota, «em espaços e instituições que todos experienciam como
suas, mas sem que as suas interacções se dissolvam numa unidade ou
numa perfeita ‘comunalidade’ (communalty)», menos urbana do que
nostalgicamente rural (Young 1990). 

Acontece, porém, que a linguagem em que os recém-construídos
condomínios são publicitados, e na base da qual são efectivamente
comercializados, é, ela própria, uma linguagem contrária a um ideal de
urbanidade que acolha positivamente a noção de que a forma de
interacção social típica do espaço urbano é, precisamente, a do encon-
tro impessoal entre estranhos, desfrutando da presença e da exposição
mútuas, mas querendo permanecer, na sua esmagadora maioria, estra-
nhos entre si. A cidade sai, à luz deste ideal de urbanidade, entendida
como «instrumento da vida impessoal, o molde em que diversidade e
complexidade das pessoas, dos interesses e dos gostos se torna disponí-
vel como experiência social» (Sennett 2002 [1977], 339), instituindo-se,
portanto, como foco privilegiado de uma vida social activa, de conflito
e interacção de interesses, de exploração das possibilidades humanas
(Sennett 2002 [1977], 340). Em pleno contraste com este modelo de so-
ciabilidade urbana, assente numa distância mútua que é a própria es-
sência da impessoalidade, e pressupondo uma série de códigos de
interacção que nos protegem mutuamente e asseguram o pleno desfrute
da presença estranha, os condomínios privados são apresentados a
público por apelo a um ideal de pequena comunidade homogénea, de
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convivialidade íntima, que se faz acompanhar de uma visão purificada
da privacidade ou da domesticidade. Quer a toponímia adoptada
(«jardins», «varandas», «terraços», «pátio», «residência», «vila»), quer
ainda os significantes linguísticos e icónicos que integram o seu mate-
rial publicitário, são disso mesmo reveladores, pois tendem a reenviar
para um imaginário tradicionalista, telúrico e orgânico, que nos en-
claves urbanos tem de ser, necessariamente, de paisagem construída,
bem como para noções de exclusividade, estatuto social, unidade iden-
titária, pequena comunidade, fechamento, segurança, intimidade, har-
monia familiar, amor, afectividade e estreita convivialidade entre resi-
dentes. A pequena «vila urbana», a «casa», o «lar», saem assim
idealizados como espaços expurgados de toda a conflitualidade ou re-
lação de poder, verdadeiros oásis, onde impera uma suposta comunhão
«natural» de interesses, tão ao arrepio da contraposição de interesses in-
trínseca à vida cívica e política da moderna pólis democrática. O que se
quer é, no fundo, viver fisicamente na cidade, fechando-se a ela. Em vez
de se viver a cidade, pretende-se apenas viver, quando muito, nela. 

Em clara oposição a esta concepção da cidade como espaço segrega-
do, marcado por processos múltiplos de guetização, encontra-se a
noção do espaço público democrático como espaço aberto, univer-
salmente acessível, donde ninguém pode ser excluído, como um espaço
«em que devemos esperar encontrar e ouvir aqueles que são diferentes,
cujas perspectivas sociais, experiências e filiações são, também elas,
diferentes das nossas» (Young 1990, 19). O espaço público democrático,
tal como aqui descrito, constitui, claro está, um ideal normativo com
parca realização empírica passada, presente ou mesmo futura, não obs-
tante as teses de Jürgen Habermas a este respeito (Habermas 1962). Nem
a ágora grega, nem os fóruns romanos, nem tão-pouco os salões e cafés
da Europa do século XVIII, ou os parques, largos, praças, terreiros e ruas
que nas nossas cidades sobreviveram, foram alguma vez espaços imunes
à exclusão e à selectividade na composição dos seus «públicos». Com
efeito, a noções como as de «público», «espaço público» e «esfera públi-
ca» encontra-se subjacente menos uma realidade histórica concreta do
que um ideal normativo de inclusão que, em diferentes ocasiões, ins-
pirou grupos social e/ou politicamente marginalizados a, literalmente,
saírem à rua para aí reivindicarem o seu direito a serem parte integrante
do público activo, do corpo de cidadãos efectivamente reconhecido
como tal. 

A estas lutas não foi decerto alheia a tensão intrínseca entre os níveis
normativo e empírico da noção de esfera ou espaço público, captada
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pelo conceito habermasiano de Öffentlichkeit. Enquanto o primeiro se
distingue pela sua universalidade, abstracção e desmaterialização – a es-
fera pública sendo, portanto, aquela esfera abstracta em que a demo-
cracia idealmente se realiza, via interacção dialógica, sob condições de
reciprocidade igualitária –, a dimensão empírica do espaço público, tal
como aqui o tratámos, é essencialmente aquele espaço físico, tangível,
material, que diferentes movimentos sociais foram ocupando para aí se
verem representados, quantas das vezes menos pela argumentação
racional do que pelo símbolo, ou pela simples imagem, a fim de darem
visibilidade à sua contestação de concepções dominantes e exclusivistas
do alcance, conteúdo e formas aceitáveis do exercício da cidadania.

Mas serão estes espaços públicos ancorados num território concreto,
outrora centros privilegiados de representação e de contestação, real-
mente necessários numa altura em que a própria natureza do espaço se
transforma radicalmente graças aos novos desenvolvimentos nas tecno-
logias da comunicação? Isto é, será o direito à cidade, enquanto enti-
dade materialmente concebida, algo que realmente importa, quando o
espaço electrónico, organizado em rede, substitui a concentração pela
distribuição, enquanto principal princípio organizador, abrindo assim
uma nova fronteira ao espaço público, sobretudo na sua dimensão dis-
cursiva e política estruturada à distância? Que necessidade temos nós de
fóruns materiais, ou de locais físicos de mútua observação e encontro,
quando a participação cívica reflexiva, consciente de si mesma, tem
hoje, cada vez mais, lugar em blogs, fóruns e comunidades on-line? Que
relevância terá, com efeito, o espaço exterior quando, graças à utilização
de telemóveis e de computadores portáteis, a própria noção de «en-
dereço», central para o processo de concentração e exercício efectivo do
poder estatal, se dissocia completamente da noção de «lugar»? Num
tempo de desespacialização, em que, segundo alguns, a noção teológi-
ca de ubiquidade parece ser a que mais se adequa ao nosso horizonte
de possibilidades, se não mesmo à nossa condição humana?

Todas estas perguntas são certamente perguntas aliciantes, aparente-
mente plenas de promessas, mas o optimismo, algo ingénuo, que as en-
forma exige uma nota de caução. O papel da Internet enquanto espaço
público, simultaneamente ubíquo e pessoal, alternativo aos tradicionais
espaços públicos no mundo físico, escamoteia o facto de as redes sociais
nela formadas darem, essencialmente, origem a comunidades person-to-
-person e role-to-role que em pouco reforçam o nosso intercâmbio e sen-
tido de responsabilidade por uma multidão de estranhos com quem tro-
camos olhares na rua, mas não estamos electronicamente conectados.
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Se não, vejamos: que presença/voz é deixada pelos apologistas dos
cidadãos cibernéticos àqueles, e são muitos, sobretudo entre os seg-
mentos sociais mais desfavorecidos, que se encontram excluídos destes
novos espaços de intervenção? Que significado assume o facto de para
se ser parte de um ciberpúblico não ser preciso estar-se em público,
sendo, antes pelo contrário, possível conduzir-se toda a interacção em
anonimato? Com toda a certeza, a própria experiência política sofre
uma transformação radical, porventura pouco estudada, quando a troca
de argumentos é transferida do contexto da interacção face-a-face, ou da
participação colectiva em movimentos de rua, para o espaço fechado da
interacção política electronicamente mediada. O ciberespaço permite, é
certo, a plena realização do desejo, intrínseco às nossas sociedades, de
as relações sociais «se conduzirem via uma ética privada de comuni-
cação essencialmente transmissiva» (Hillis 1994), e não tanto dialéctica,
num contexto totalmente asséptico, em que não é mais possível ou, de
resto, sequer desejável, «ver, ouvir, tocar e sentirmo-nos uns aos outros,
para já não falar no nosso ambiente circundante» (Low 2000). E, se no
ciberespaço não é possível sentir, não mais possível é nele viver-se exclu-
sivamente, pelo que quase todas as inquietações, questões e argumentos
trocados nesse novo espaço virtual, a um tempo privado e público, têm
ainda de encontrar o seu substrato em vivências que lhe são exteriores,
sob pena da mais completa alienação. 

Como Richard Sennett alertou, o nosso maior problema urbano é o
de fazer reviver a realidade exterior como uma dimensão essencial da ex-
periência humana (Sennett 1990, XIII) e, por que não acrescentar, como
uma dimensão essencial da nossa experiência democrática. Trata-se, sem
dúvida, de um problema premente. Ou não corrêssemos nós o risco de,
fechados em espaços segregados ou virtuais, nos transformarmos naque-
le homem democrático que Tocqueville desassombradamente des-
creveu como misturando-se com os seus concidadãos, mas não os
vendo, tocando-os, mas não os sentindo, existindo apenas em si mesmo
e para si mesmo, e dessa forma perdendo, indelevelmente, qualquer
sentido de sociedade. 
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Tiago Saraiva

Capítulo 3

Cidadão cyborg

Urbanismo cyborg

Os cyborgs pertencem já ao relicário das metáforas do futuro antigo.
Os Replicantes do Blade Runner (1982) de Riddley Scott perderam
sofisticação e parecem agora criações mais apropriadas para dar conta
dos conflitos e ansiedades dos urbanitas dos anos 80 que das realidades
do século XXI. 1 Afinal, pensar o corpo humano como lugar de expe-
rimentação de próteses, de hibridação entre máquina e organismo, 2

parece bem pouco ao lado de relatos, que algum cientista mais fanático
quer fazer real, da multiplicação de clones, humanos produzidos nos la-
boratórios sem recurso a chips e fios eléctricos. O proteico clone, mais que
o rígido cyborg, parece estar de acordo com o sentido da crescente ima-
terialidade e flexibilidade prometido por profetas do apocalipse profis-
sionais, como, por exemplo, Virilio (1995) ou Baudrillard (2007). E, no
entanto, é justamente esse carácter material e um pouco démodé do cy-
borg que pode servir como antídoto às celebrações de virtualização do
mundo que fazem tudo por esquecer as muito terrenas ligações do 
urbanita com o seu entorno estabelecidas por meio da tecnologia.
Enquanto a metáfora do ciberespaço joga com as infinitas possi-
bilidades de identidades incorpóreas à la carte, o híbrido cyborg lembra-
-nos, pelo contrário, a dimensão corpórea e material da experiência 
espacial.
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1 A melhor referência para entender a relevância do conceito cyborg continua a ser
Donna Haraway, Simians, Cyborgs, and Women: the Reinvention of Nature (London: Free
Association Books, 1991). Para uma discussão sobre a actualidade do filme Blade Runner,
v. Ted Greenwald, «The dark world of Ridley Scott», Wired (2007): 179-185. 

2 Segundo a definição de Haraway, «o cyborg é um organismo cibernético, um híbri-
do de máquina e organismo, uma criatura da realidade social e de ficção» (1991, 149).   
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O assunto é tanto mais importante quanto um dos mitos funda-
cionais associados às tecnologias da informação prometia a deslocaliza-
ção das actividades humanas e o fim das cidades. Se a tecnologia tem o
dom de fazer do globo um espaço homogéneo, insensível aos cons-
trangimentos locais, 3 qual o sentido de nos aglomerarmos em poluídas
e engarrafadas aglomerações urbanas? Por que não morar no monte
alentejano e abandonar a caótica Lisboa? Mas os dados aqui são con-
clusivos: em 2007 o número de urbanitas no mundo supera já o de ru-
rais, uma tendência que não dá mostras de abrandar. As cidades são res-
ponsáveis por cerca de dois terços da explosão demográfica à escala
global desde os anos 50 e crescem a um ritmo de um milhão de recém-
-nascidos e imigrantes por semana. 4

O século XXI será, sem dúvida, um século de cidades, com as popu-
lações distribuídas por uma série de aglomerados urbanos ligados entre
si por redes tecnológicas. É aqui que se concentram as oportunidades
de emprego, as actividades económicas mais lucrativas, os centros edu-
cativos, a oferta cultural ou os serviços de saúde. As tecnologias da in-
formação, mais que contrariar esta tendência, promovem-na de forma
ainda mais intensa, como já o demonstraram, por exemplo, Manuel
Castells (2002) 5 e Saskia Sassen (1991). Aquele não duvida mesmo em
afirmar que a «Internet é o meio tecnológico que permite que a con-
centração metropolitana e a conexão global em rede ocorram de forma
simultânea» (Castells 2001, 253). Ambos os autores destacam como a
economia do século XXI, centrada em serviços, como finanças, seguros,
assessorias, serviços legais, contabilidade, publicidade e marketing, en-
contra nas grandes metrópoles um ecossistema propício ao seu desen-
volvimento. Também não esquecem que mesmo os mais pobres têm na
metrópole maiores possibilidades de sobrevivência e ascensão social, ao
trocarem empregos em regiões mais atrasadas e rurais por uma vida
como porteiros, cozinheiros ou amas.

Tais considerações parecem, no entanto, insuficientes perante o facto
de grande parte dos novos urbanitas se concentrar em bairros de lata
(UN-Habitat, 2003, 1). Além disso, muitos dos novos bairros não
surgem associados às grandes metrópoles cujos nomes nos são fami-
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3 V., neste sentido, por exemplo, o best-seller de Thomas Friedman, O Mundo é Plano.
Uma História Breve do Século XXI (Lisboa: Actual Editora, 2005).

4 Population Information Program, Population Reports: Meeting the Urban Challenge,
vol. XXX, no. 4, Fall (2002): 1. 

5 V., em particular, o capítulo 6, Manuel Castells, «O espaço dos fluxos», in 
A Sociedade em Rede (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002), 493-556.
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liares, mas sim a cidades médias de que nunca ouvimos falar. Em África,
por exemplo, o crescimento de megacidades, como Lagos (de 300 000
habitantes em 1950 para os actuais 10 milhões), é paralelo à transfor-
mação de pequenas cidades e oásis, como Ouagadougou, Nouakchott,
Douala ou Bamako, em cidades maiores do que São Francisco ou
Manchester. Não é por isso descabido descrever a actual situação de ur-
banização global como um «planeta de bairros de lata» (Davis 2004).
Mas mesmo aqui, onde a carência de infra-estruturas é um dos elemen-
tos que definem a identidade destas novas aglomerações, a tecnologia
continua a ser um elemento essencial para descrever a sociedade urbana.
Como é possível falar do crescimento dos bairros de lata e ignorar os
próprios materiais de construção que lhes dão nome (também em
francês bidonville, ou em Marrocos mudun safi, cidades de metal), ou os
sistemas sanitários improvisados, tecnologias às quais somos quase sem-
pre cegos? Este artigo não dá a atenção merecida a essas «tecnologias 
creoulas», mas felizmente há bibliografia para preencher tal lacuna. 6

David Edgerton, incita-nos mesmo a esquecer a pergunta de qual a
tecnologia que falta nos bairros de lata para passarmos a investigar quais
as tecnologias que os sustentam (Edgerton 2007, 96).            

Os cyborgs, mesmo aqueles que habitam bairros de lata, não vivem
num mundo virtual, mas sim em espaços cruzados por tecnologia. Sem
fluxos de água, electricidade, alimentos, automóveis, gás, informação ou
ar é impossível a sobrevivência daqueles. O que importa perceber é de
que forma a construção da cidade dos cyborgs, da sua estrutura física, im-
plica também novas formas de sociabilidade. Sabemos que a cons-
trução, por exemplo, no século XIX de redes de distribuição e evacuação
de águas das cidades europeias não se limitou a acalmar a sede das
populações. A transformação dos habitantes das grandes cidades em
clientes da companhia das águas veio acompanhada por campanhas
para mudar os hábitos higiénicos dos urbanitas, que incluíam tanto o
cuidado com a alimentação como a lavagem do corpo ou a erradicação
da prostituição (Saraiva 2005). O cyborg é muito mais que um humano
cujas capacidades de acção são alargadas pela tecnologia. É melhor
percebê-lo como um corpo híbrido onde se materializam relações
políticas, sociais, tecnológicas.

Cidadão cyborg
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6 V., sobre este tema, o inovador e provocador artigo de David Edgerton, «Creole
technologies and global histories. Rethinking how things travel in space and time», Host,
n.º 1 (2007): 75-112.
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Ignorar a cidade feita de tubagens, cabos, condutas, túneis e galerias
é ignorar grande parte das relações características da urbe (Graham e
Marvin 2001; Gandy 2005). Estudar uma cidade e negligenciar, por
exemplo, os seus esgotos, o seu abastecimento energético ou a sua rede
viária significa saltar por cima de aspectos essenciais de justiça e
equidade social. São já clássicos os estudos de Langdon Winner (1986)
e de Marshall Berman (1982) sobre o urbanismo de Robert Moses, o
Haussmann de Nova Iorque, que durante cerca de três décadas levou a
cabo um plano agressivo de construção de vias rápidas, túneis e viadu-
tos destinado a optimizar os mercados regionais e a facilidade de circu-
lação (Berman 1982; Winner 1986). Se Berman demonstrou que foram
bairros desfavorecidos, como Brooklyn, que mais sofreram com as feri-
das provocadas no espaço urbano por alguém que afirmava actuar no
corpo da cidade como o talhante com o seu cutelo, Winner, por seu
lado, explorou a decisão nos bastidores de construir viadutos sobre a
Grand Central Parkway suficientemente baixos para impedir que auto-
carros públicos usassem esta nova artéria de ligação com o rico subúr-
bio de Long Island. Os nova-iorquinos mais pobres não só viram os
seus bairros tradicionais isolados pela nova escala da infra-estrutura au-
tomóvel, como foram ainda impedidos de se deslocar para os novos es-
paços de expansão da cidade.

Mas talvez sejam os desastres e as falhas das infra-estruturas que me-
lhor dão conta tanto da dificuldade em sobreviver à sua ausência como
do seu profundo carácter social. Redes que durante a maior parte do
tempo são percebidas como um a priori no nosso quotidiano cyborg
revelam a sua fragilidade e materialidade apenas quando falham. Só os
apagões na Nova Zelândia em 1998, na Califórnia em 2001 e em Itália
e nos Estados Unidos em 2003 foram capazes de trazer para as primeiras
páginas dos jornais o aborrecido tema da gestão de infra-estruturas de
abastecimento energético. E foi também o Katrina que revelou de forma
dramática a ligação de Nova Orleans ao seu sistema de diques, barra-
gens e canais de escoamento de águas torrenciais. Uma infra-estrutura
que, tal como no caso de Nova-Iorque, também acompanhava cli-
vagens sociais e raciais. Ignorar a natureza cyborg dos habitantes da
DixieLand transformou a gestão da infra-estrutura em assunto de peri-
tos do Army Corps of Engineers quando, afinal, se tratava do mais políti-
co dos temas (Marler 2006).          

Seguindo a mesma lógica da desgraça reveladora, Stephen Graham
(2005), um dos mais destacados praticantes da nova etnografia das infra-
-estruturas, olha para os modos do terrorismo e do combate aéreo como
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uma declaração de guerra à cidade dos cyborgs. 7 A ameaça terrorista fez
dos pontos nodais das redes de infra-estruturas lugares sensíveis para a
sobrevivência das nossas sociedades. O caso mais evidente é o dos aten-
tados de Madrid e Londres, onde atacar a muito prosaica e tradicional
rede de comboios e metro que liga a cidade horizontal foi considerado
o meio mais eficaz para maximizar o número de vítimas. No pólo opos-
to, a nova doutrina da guerra aérea converteu a infra-estrutura urbana
no seu alvo privilegiado, com o objectivo último de, literalmente, desli-
gar cidades. O já citado Thomas Friedman, celebrado colunista do New
York Times e guru da globalização, afirmava em 1999, a propósito da
guerra do Kosovo: «As luzes de Belgrado deveriam ser apagadas: todas
as redes eléctricas, tubagens de água, pontes, estradas e indústrias de
guerra têm que ser atingidas… Faremos o vosso país recuar no tempo
pulverizando-vos. Querem 1950? Nós podemos fazer 1950. Querem
1389? Isso também se pode arranjar» (Graham 2005, 175).

Afinal, muitos dos bombardeamentos da segunda guerra mundial da
aviação norte-americana à Alemanha e ao Japão seguiram a estratégia de-
lineada por economistas e sociólogos mobilizados pelo Departamento de
Defesa para identificar de que eram feitas as sociedades alemã e japonesa.
A descoberta desses Oppenheimers das ciências sociais limitou-se a perce-
ber a tecnologia como o cimento que une as sociedades. Mais interes-
sante ainda é o facto de, ao terminar o conflito, as equipas de cientistas
que desenharam os protocolos dos bombardeamentos terem começado a
olhar para as cidades norte-americanas com as mesmas ferramentas uti-
lizadas para destruir Tóquio ou Hamburgo (Galison 2003). Cidades
como Nova Iorque, Pittsburgh ou Wichita começaram a aparecer em
mapas que demonstravam como umas poucas bombas atómicas soviéti-
cas seriam capazes de paralisar os Estados Unidos. Com estes mapas na
mão, as autoridades federais não tardaram em mobilizar estados, câmaras,
empresas e comunidades locais para a batalha contra frágeis centros ur-
banos sobrepovoados, em favor da dispersão de indústrias e populações
pela periferia urbana.    

Los Angeles em Lisboa
Estas ligações entre cidade, sociedade e tecnologia são um descobri-

mento bastante óbvio para qualquer urbanita cyborg, mesmo que alfa-
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7 Sobre a etnografia de infra-estruturas, v. Susan Leigh Star, «The etnography of
infrastructure», American Behavioral Scientist, vol. 43, n.º 3 (1999): 377-391. 
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cinha. Apesar de todas as identidades melancólicas associadas à mítica
saudade que teima em colar-se à pele dos lisboetas, é difícil dar conta
do que une 2 milhões e meio de pessoas através unicamente de velhos
fados e sardinhas assadas. José Cardoso Pires, no seu Lisboa, Livro de
Bordo, desdenhava dos cenários de catálogo oferecidos pelos mira-
douros, bons apenas para o olhar superficial do turista. Talvez sugerisse
que as narrativas do seu amigo António Lobo Antunes, cujas persona-
gens circulam tanto pelos velhos bairros do centro como pelos subúr-
bios da Amadora e de Santo António dos Cavaleiros, fossem mais apro-
priadas para dar conta da complexidade da metrópole Lisboa.
Abrandemos então o ritmo deste capítulo, e o seu olhar global, e con-
centremo-nos numa dessas paisagens dignas de figurarem num romance
de Lobo Antunes, o espaço definido pela ligação entre o IC19 e a A5
que pôs o Cacém em contacto com Oeiras. 8

Ambos os extremos da nova ligação revelam a velha estrutura radial
da região de Lisboa, organizada em função das comunicações com o
centro da cidade. 9 Se a A5 e o IC19 motivaram uma concentração nes-
sas zonas, já muito antes as linhas de caminho de ferro tinham cumpri-
do a mesma função. No extremo norte, o Cacém desenvolveu-se à volta
da sua estação, nó ferroviário de entroncamento da linha de Sintra e da
linha do Oeste. Ao crescimento exponencial de população em busca de
residências de baixo custo com bons acessos ao centro de Lisboa jun-
taram-se os armazéns, as indústrias ligeiras e as oficinas que, gozando
dessas mesmas vantagens, fazem a identidade do local desde os anos 60.
A sul, e com pouco contacto com esta zona, encontram-se áreas resi-
denciais como Porto Salvo ou Vila Fria, pontos mais longínquos dos
aglomerados que cresceram à volta das estações de Paço de Arcos e
Oeiras na linha de Cascais e da ligação com a estrada marginal. Entre
ambos os extremos, terra de ninguém. Uma perfeita comunicação radial
orientada apenas para o centro de Lisboa, com as ligações entre raios
feitas por estradas de carácter marcadamente rural. A expansão da
metrópole raramente reflectiu orientações de planos ou outros instru-
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8 O interesse desta paisagem metropolitana foi já identificado em Nuno Portas,
Álvaro Domingues e João Cabral, Políticas Urbanas. Tendências, Estratégias e Oportunidades
(Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003). 

9 Para uma descrição do desenvolvimento histórico da metrópole lisboeta, v. Vítor
Matias Ferreira, A Cidade de Lisboa: de Capital do Império a Centro da Metrópole (Lisboa:
Dom Quixote, 1987). Para uma versão da Área Metropolitana de Lisboa como paisagem
cultural, v. o inspirado livro de João Ferrão, Área Metropolitana de Lisboa: Gentes,
Paisagens, Lugares (Lisboa: Área Metropolitana, 2004).    
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mentos urbanísticos, confirmando que há poucos elementos mais deci-
sivos para a forma das cidades que a infra-estruturação do solo. Afinal,
também em Lisboa a tecnologia é um elemento essencial para perceber
de que é feita a cidade.

É em espaços intersticiais como este que melhor se percebe a lógica
reticular metropolitana e as oportunidades que surgem nas paisagens es-
quecidas. Até à construção da ligação A5-IC19, as vantagens de aí lo-
calizar qualquer actividade dependiam quase exclusivamente da distân-
cia a esses dois eixos. A partir do momento em que ambos os nós foram
postos em comunicação  por meio de uma nova via rápida reticular liga-
ram-se vários espaços descontínuos e abriram-se novas oportunidades
de ocupação. Foi nessa terra de ninguém que se decidiu construir o
Tagus Park, coqueluche de todos aqueles que vêm na I + D a nova auto-
-estrada para o desenvolvimento (Feio e Ferrão 2001). 

A disponibilidade de terrenos associada à proximidade de vias rápidas
permitiu produzir um novo espaço que, embora ligado à restante metró-
pole, proporciona o isolamento que todos os arquitectos dos parques tec-
nológicos procuram, imitando a lógica do recatado campus universitário.
Apesar da sua estreita dependência de áreas metropolitanas, que sustentam
os seus usos intensivos de infra-estrutura, mão-de-obra qualificada e capi-
tal, tais parques cultivam o isolamento como melhor ambiente para a pro-
dução de inovação (Wakeman 2003). O novo homem adepto da cultura
do risco parece necessitar de mais mimos que os restantes habitantes da
urbe, como o comprovam o ambiente cuidadosamente controlado do
parque e a necessidade de incubadoras para o sucesso das empresas
(Durão, Sarmento, Varela e Maltez 2005). Os velhos adeptos da cultura
urbana do centro da cidade ficarão decerto decepcionados com o diver-
timento proporcionado pelo health club e pelo futuro «Cabanas Golfe»,
para já não falar da biblioteca, limitada a títulos de gestão e informática. 

Mas façamos como a maior parte dos usuários do parque e tomemos
o carro, o meio que melhor se adequa à nova paisagem. 10 Além dos edi-
fícios de carácter marcadamente tecnológico do Tagus Park e do campo
de golfe semeado de gaivotas, que observa o condutor? Se virar na di-
recção do Cacém, a paisagem é feita de espaços vazios, alternando com
stands de automóveis, o novo pólo de engenharia da Universidade
Católica, a selva de betão do Casal de São Marcos. Antes de chegar ao
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10 É estranho que o mais pós-moderno dos nossos arquitectos apenas se tenha
aventurado a passear de carro pelo centro da cidade [Manuel Graça Dias, Ao Volante pela
Cidade: Dez Entrevistas de Arquitectura (Lisboa: Relógio d’ Água, 1999)].
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nó do Cacém do IC19 a densidade aumenta: armazéns, supermercados
low cost, velhas fábricas abandonadas, oficinas e indústrias ligeiras. Se
virar no sentido oposto, em direcção ao nó de Oeiras da A5, depois de
passar a rotunda do McDonald’s, ponto de referência obrigatório da
zona, os campos vazios alternam com a área de expansão de Porto
Salvo, as casas de Vila Fria, o parque de escritórios da Quinta da Fonte
(também munido do seu health club), o Oeiras Park, uma rotunda com
o respectivo fontanário e cisnes mecânicos, o Parque dos Poetas e o
término provisório do monocarril que liga o extremo norte do conce-
lho de Oeiras com a velha ligação da marginal e da linha de Cascais.

Mais uma vez, o desconsolo do velho flâneur do Chiado ou das
Avenidas Novas não tem fim. À experiência modernista do habitante
das cidades, tão bem descrita por Georg Simmell (1967) ou Walter
Benjamin (2002) como um continuum de estímulos sensoriais, sucede-se
a natureza descontínua da nova paisagem urbana, feita da intermitência
de ambientes. Talvez apenas os jovens habituados aos seus jogos de
playstation, onde os níveis se sucedem uns aos outros sem qualquer 
inter-relação, se orientem sem dificuldade na sequência fábricas, bair-
ros degradados, armazéns, stands de automóveis, espacos vazios, 
Mc Donald’s, Tagus Park, Oeiras Park e Parque dos Poetas (Picon 1998).
Afinal, não é necessário que os oráculos Baudrillard ou Eco voem até
Los Angeles para encontrar a metrópole parque temático donde narrar
as suas aventuras na hiper-realidade (Soja 2000). 11 O corredor de ligação
entre Oeiras e o Cacém permite também dar rédea solta aos mais deli-
rantes devaneios pós-modernistas. Experiências estas que se podem re-
produzir noutras zonas da metrópole lisboeta, como a campina de
Loures, agora cultivada com hipermercados e centros comerciais, ou o
Carregado, onde novos bairros residenciais se desenvolvem à volta de
um nó rodoviário no qual confluem várias auto-estradas, um retail park
(Campera), uma central termoeléctrica que abastece a cidade de energia
e os gigantescos armazéns da empresa de camionagem (agora diz-se ope-
rador logístico) Luís Simões. Não por acaso, os nós das novas circulares
de Lisboa fazem a capa do recente livro organizado por Álvaro
Domingues sobre a trajectória das cidades portuguesas nos últimos trin-
ta anos, um livro cuja narrativa visual pode ser percebida como um
autêntico guia do urbanita cyborg português (2006).     
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11 Edward Soja, Postmetropolis – Critical Studies of Cities and Regions (Oxford: Blackwell
Publishers, 2000); v., em particular, o capítulo «Simcities: restructuring the urban
imaginary», 323-348.
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É este tipo de paisagens que normalmente serve de pretexto para o
lamento da perda da civitas, paisagens onde o carro domina e o único
espaço de encontro interclassista é o do centro comercial. O falhanço
da modernidade materializa-se no urban sprawl, com a sua mancha de
bairros residenciais unidos por infra-estruturas viárias, símbolo último
da anomia social e do declínio da cidadania política. Não foi por coin-
cidência que Theodor Adorno e Max Horkheimer escreveram a Dia-
léctica do Iluminismo, onde concluíam do falhanço do projecto da moder-
nidade em Los Angeles durante o seu exílio americano do regime
fascista alemão. 12 Foi para a costa oeste dos Estados Unidos, mais pre-
cisamente para a frívola praia de Santa Mónica, que o circunspecto
Instituto de Investigação Social de Frankfurt se mudou no princípio da
segunda guerra mundial. E, enquanto os artistas exilados do velho con-
tinente se convertiam em proletários de Hollywood, com Stravinsky a
fazer arranjos na sua Sagração da Primavera para o filme Fantasia da
Disney, os filósofos fizeram de Los Angeles a bola de cristal do futuro
do capitalismo (Davis 1990; Bahar 2007).13

Adorno e Horkheimer viram na vivenda unifamiliar que domina o
sprawl de Los Angeles o triste destino do homem do iluminismo, rele-
gado para passivo consumidor, cujos hábitos lhe eram ditados por
meios de comunicação de massas, como a rádio ou as revistas ilustradas.
Tal como para os seus colegas de exílio à borda do oceano Pacífico, Los
Angeles era uma espécie de antítese da sofisticação e animação urbana
de Berlim ou Viena anteriores ao fascismo. Erich Maria Remarque viu-
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12 Sobre o exílio cultural alemão em Los Angeles, v. Ehrard Bahr, Weimar on the
Pacific. German Exile Culture in Los Angeles and the Crisis of Modernism (Berkeley:
University of California Press, 2007). A obra Dialéctica do Iluminismo resultou de
discussões entre Horkheimer e Adorno nos seus anos de Los Angeles, gravadas pela
mulher do último, Grettel Adorno. A primeira publicação data de 1947 pelo editor
«Querido» de Amesterdão. Apenas em 1969 o livro seria publicado pela editorial Fischer
em alemão.  

13 Recapitulemos o olhar desencantado de Adorno no início do capítulo de 
A Indústria Cultural: «[…] as velhas casas próximas dos centros de cimento já parecem
bairros de lata, e os novos bungalows dos arredores, como as efémeras estruturas das
feiras internacionais de comércio, entoam loas ao progresso técnico, ao mesmo tempo
que convidam os seus usuários a descartarem-se deles como se de latas vazias se tratasse.
No entanto, os projectos de alojamento urbano, desenhados para perpetuar o indivíduo
como unidades autónomas em pequenos e higiénicos apartamentos, subjugam-no de
forma ainda mais completa ao seu primeiro adversário – o poder absoluto do capita-
lismo». Sigo aqui a versão inglesa da edição de Gunzelin Schmid Noerr: Max
Horkheimer e Theodor W. Adorno, Dialectic of Enlightenment. Philosophical Fragments
(Stanford: Stanford University Press, 2002). 
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-se obrigado a abandonar o Sudoeste da Califórnia pela melancolia
provocada por passeios matinais entre ruas vazias e monótonos bunga-
lows, numa proximidade excessiva do deserto, que não tardaria a rea-
parecer caso se cortasse o abastecimento de água à cidade. Bertolt Brecht
contribuiria mais do que ninguém para a má fama literária de Los
Angeles, transformando-a em metáfora poética do próprio inferno. 14

O consenso parecia generalizado sobre a falta de espaços públicos, mul-
tidões sofisticadas, aura histórica e intelectuais críticos, tudo elementos
fundamentais da ecologia urbana europeia (ou até da própria Nova
Iorque). A largueza de horizontes e a quantidade de espaço disponível
em Los Angeles contribuíam apenas para aprofundar o seu carácter dull.

Mais grave ainda, e usando a linguagem dialéctica tão do agrado de
Adorno e Horkheimer, ao mesmo tempo que a cidade burguesa pro-
movia a individualização dos seus habitantes, separados uns dos outros
pela competição dos mercados e habitando vivendas unifamiliares, tra-
balhava também contra a sua individualidade, transformando-os em
tristes imitadores dos heróis produzidos em massa por Hollywood.
Brecht (1976,  367) confirmava:

Também no Inferno
Existem, […]
[…] veículos reluzentes conduzidos por
Gente jovial vinda de nenhum lugar e a nenhum lugar ligada.
E casas, construídas para gente feliz, e que por isso permanecem vazias
Mesmo quando habitadas.

O passo seguinte dado na Dialéctica do Iluminismo era assustador: «os
cidadãos cujas vidas se dividem entre os negócios e a vida privada, em
conflito com eles próprios e com todos os demais, são já, virtualmente,
nazis» (Horkheimer e Adorno 2002, 125). Os autores, em vez de inda-
garem de forma mais profunda sobre as políticas dos campos de con-
centração na Alemanha nazi, concentravam assim os seus esforços em
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14 De forma um tanto irónica, cito a versão inglesa dos poemas de Brecht:
Reflectindo sobre o Inferno,
O meu irmão Shelley, achou ser aquele um lugar
Muito parecido com a cidade de Londres. Eu
Que vivo em Los Angeles e não em Londres,
Acho, reflectindo sobre o Inferno, que se
parece ainda mais com Los Angeles.
Bertolt Brecht, Poems 1913-1956, eds. John Willet, Ralph Manheim, com a cola-

boração de Erich Fried (New York: Methuen, 1976), 367. 
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identificar as características fascistas das sociedades ocidentais. 
O que os dois exilados observavam em Los Angeles servia-lhes não ape-
nas para uma crítica da sociedade norte-americana, mas também para
anunciar o que estaria por vir na Europa. O desconforto de Adorno e
Horkeimer em Los Angeles não se resolveria com um mero regresso a
cidades de ruas animadas e de vibrante vida cultural, pois os filósofos
perderam na Califórnia toda a inocência quanto ao papel da cultura em
sociedades modernas, onde, segundo os mesmos, o valor da arte se
mede pelo seu valor de troca (Horkheimer e Adorno 2002, 128). 

Estava assim dado o mote para o trabalho futuro dos intelectuais eu-
ropeus, aos quais tocava denunciar a nova ordem imposta pelo Plano
Marshall, que faria das velhas cidades europeias réplicas da nefanda Los
Angeles, cruzadas por automóveis ocupados por «gente jovial vinda de
nenhum lugar e a nenhum lugar ligada». E a verdade é que, apesar de
todos os cenários de catálogo que reproduzem até à exaustão os encan-
tos de Saint-Germain-des-Prés, do West End, ou da Plaza Mayor, a
maior parte dos urbanitas europeus passaram a habitar paisagens muito
parecidas com as desdenhadas pelos exilados alemães em Los Angeles. 15

A tão propalada diferença entre os subúrbios americanos e europeus é
cada vez mais ténue. Se, por exemplo, os anos da reconstrução do pós-
-guerra em França foram os da construção e crescimento dos chamados
grands ensembles à volta de Paris, onde predominavam prédios de aparta-
mentos e grandes densidades populacionais, à medida que os tempos de
escassez foram substituídos por maior afluência, as vivendas unifami-
liares, semelhantes às dos subúrbios americanos, passaram a dominar a
paisagem (Fourcaut 2003, 171-185). 

Enquanto nos anos 50 o centro de Paris exportava habitantes para
aqueles primeiros subúrbios densos, como La Courneuve ou Bobigny,
nos anos 70 estes mesmos subúrbios começariam a perder população
para zonas ainda mais periféricas da Île de France, responsáveis agora
por todo o crescimento da megalópolis Paris. Em 1999, a Île de France
contava com cerca de 10 milhões de habitantes, dos quais menos de um
quarto habitava a cidade de Paris (2,15 milhões). Quem esteja disposto
a abandonar os cafés de Flore ou Les Deux Magots e a aventurar-se de
carro pela região parisiense vê-se assim imerso em subúrbios e exúrbios
de moradias unifamiliares, centros comerciais, parques industriais e vias
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15 V., sobre este assunto, Robert Bruegmann, Sprawl. A Compact History (Chicago e
Londres: The University of Chicago Press, 2005).
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rápidas (Lemoine (dir.), 2006). 16 Tal como em Los Angeles, também
aqui o automóvel é senhor, pois um dos mais extensos e eficazes sis-
temas de transportes públicos de toda a Europa apenas transporta cerca
de 30% dos habitantes de toda a metrópole, um número que diminui a
cada ano que passa (Bruegmann 2005, 75-77). Parece assim inútil o es-
forço de Jean Baudrillard de guiar pelas auto-estradas de Los Angeles
para perceber o urbanita pós-moderno, pois a experiência era repro-
dutível em Senart (Paris) ou, como acima sugerido, em Porto Salvo
(Lisboa) (1988, 52-62).   

Parlamentos para cyborgs
Para os herdeiros de Adorno e Horkheimer não restam dúvidas. 

A tecnologia, em especial o automóvel, produz metrópoles onde todos
os velhos laços sociais se esbateram e onde a única comunicação é reser-
vada aos mass media que conformam um público de consumidores. 
A tecnologia não é um assunto aberto à discussão, mas sim uma mera
forma de dominação do homem pelo homem. Não admira então que
mesmo autores como Jürgen Habermas (1978), que reporta a genealo-
gia da esfera pública de discussão aos bons hábitos urbanos de comu-
nicação em cafés ou jornais, tenham abandonado a cidade como refe-
rente essencial para o entendimento da cidadania. Depois das tentativas
de pais fundadores das ciências sociais, como o já citado Simmel, para
perceberem a racionalidade como um construto social enraizado na
própria prática urbana, uma consequência dos estímulos incessantes
produzidos pela inquieta Berlim, as cidades perderam o seu protagonis-
mo para discutir assuntos de cidadania (Sennett 2000, 380-387). A me-
trópole passou a ser um assunto de peritos tecnocratas, que, mais do
que ajudar a pensar a cidadania, parece impedir a sua prática.

Na verdade, filósofos políticos como Habermas têm uma clara tendên-
cia para evitar falar dos objectos sobre os quais a política trata. De Hobbes
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16 Já nos anos 80, investigações fotográficas, como a patrocinada pela francesa
Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale, revelaram espaços que muito
dificilmente se identificam como franceses [Marc Desportes e Antoine Picon, 
De l’éspace au territoire. L’aménagement en France XVIe-XXe siècles (Paris: Presses de l’École
Nationale des Ponts et Chaussées, 1997), 184-185)]. Soja, um dos teóricos mais citados
da escola de estudos urbanos de Los Angeles, não resistiu também a fazer comparações
entre Los Angeles e Amesterdão, para as quais se viu obrigado a abandonar a velha
Amesterdão dos turistas para passar a abarcar todo o seu hinterland de subúrbios e
exúrbios (Soja 1996). Sobre o conceito de exúrbios (tradução livre de exurbs) e a sua
importância para perceber o desenvolvimento urbano actual, v. Bruegmann (2005).  
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a Rawls, passando por Rousseau, há inúmeras propostas sobre as formas
como juntar as diferentes partes, como contratualizar as decisões, qual o
seu grau de representatividade, etc. Mas do que normalmente os filósofos
não tratam é dos próprios assuntos em jogo. Como afirma Bruno Latour,
a sua res publica tem uma grande falta de res, de coisas (2005, 1-31). É por
isso que este nos propõe uma leitura alternativa do tão citado fresco de
Lorenzetti do palácio público de Siena dedicado ao bom e mau governo.
São muitos os académicos que nos ofereceram uma interpretação dos
complicados emblemas, representando as duas formas antagónicas de go-
verno e a sua complexa genealogia. 17 Mas, afirma Latour, o que é ver-
dadeiramente apelativo para o olhar contemporâneo é a presença de
cidades, paisagens, animais, mercadores, dançarinos e o papel fundamen-
tal da luz e do espaço. O mau governo não é apenas representado pela
figura diabólica da discórdia, mas também pela escuridão, pela cidade des-
truída, pela paisagem devastada e pela população agonizante. Trata-se de
uma autêntica ecologia do mau governo, oposta à transparência do fresco
do bom governo, onde a arquitectura é cuidada, a paisagem é harmoniosa
e as artes prosperam. Tudo assuntos que, ao contrário da críptica simbolo-
gia de grande parte da pintura do Renascimento, são facilmente identi-
ficáveis pelo pouco erudito turista contemporâneo, habituado a lidar na
sua metrópole de origem com problemas de poluição, ecossistemas em
perigo, casas em ruína e indústrias abandonadas. 

Em vez das assembleias de representantes dos cidadãos que para dis-
cutir racionalmente se têm de apresentar nus de interesses, as arenas de
discussão pública com que Latour nos desafia estão cheias de coisas.
Recuperando a noção de Ding, coisa, de Martin Heidegger, lembra-nos
que o parlamento norueguês se reúne na Storting e que na Islândia o
Althing reúne os deputados islandeses, cujo nome poderia ser traduzido
como os homens-coisas. Aqui a Ding não se refere ao objecto indivi-
dual, independente da esfera política, mas sim aos assuntos, aos issues que
reúnem e dividem as pessoas. A mesma etimologia pode ser aplicada
para o latim res e para a causa/coisa do português, ou cause/chose do
francês. Heidegger, ao quebrar a integridade das substâncias aristotélicas
e ao substituir objectos por coisas, abria assim caminhos que o próprio
renegaria. Richard Rorty, com a sua bonomia, associa-o mesmo à
tradição do pragmatismo norte-americano, nomeadamente a John

17 Como o melhor exemplo desta literatura, v. Quentin Skinner, «Ambrogio
Lorenzetti’s buon governo frescoes: two old questions, two new answers», Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes, 62 (1999): 1-28.
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Dewey, que via na rejeição da natureza essencial dos objectos um passo
progressista para experimentar com diferentes associações de coisas. Era
este experimentalismo que Dewey percebia como a grande virtude das
sociedades democráticas. Para o mais influente filósofo norte-americano
de princípios do século XX, o substancialismo e o autoritarismo seriam
parceiros naturais, ao passo que as instituições democráticas seriam
próximas do relacionismo. 18

Seguindo a interpretação de Rorty, a filosofia anti-substancialista de
John Dewey deveria ser usada como uma ferramenta para a construção
de parlamentos mais inclusivos, onde estariam tanto brancos como ne-
gros, homens como mulheres, ricos como pobres, todos aqueles a quem
as coisas em discussão dissessem respeito. Para Dewey, o grande pro-
blema da tradição da filosofia política europeia seria a sua obsessão com
o corpo e o Estado. Os europeus teriam tentado formar uma assembleia
impossível que, representando as vontades contraditórias da multidão,
geraria uma vontade geral materializada no Estado. 19 Ora, uma tal exi-
gência da política é uma empresa condenada ao fracasso, pois são sem-
pre muitos os que não se reconhecem ou participam na dita vontade
geral, acabando por gerar monstros que afastam as pessoas de pensar po-
liticamente. Segundo Dewey, para que a política pudesse conter e atrair
mais diversidade, esta deveria ser pragmática. Não no sentido estreito da
Realpolitik, mas sim da boa tradição filosófica americana do pragma-
tismo, onde o tema da política são os pragmata, a palavra grega para
coisas. É em volta dos pragmata que se devem constituir os parlamen-
tos. 20

Heidegger decerto estranharia tais associações entre a sua filosofia 
e as intenções de Dewey de promover uma democracia que, sustentada
em instituições, fosse formada e controlada desde baixo por cidadãos
activos que usassem os espaços públicos da cidade como cenário 
para as suas discussões em volta das coisas. Pior, só mesmo o uso abusi-
vo feito por Peter Sloterdijk, novo enfant terrible da filosofia alemã, 
inimigo declarado de tudo o que cheire à escola de Frankfurt e a Haber-
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18 Sobre as associações virtuosas entre pragmatismo e democracia, v. sobretudo
Richard Rorty, Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth Century America
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998). Para as arriscadas leituras rortyanas
da filosofia de Heidegger, cf. Richard Rorty, Essays on Heidegger and Others: Philosophical
Papers II (Cambridge: Cambridge University Press, 1991). 

19 Também neste sentido vão as propostas de Habermas e da sua razão comunicativa.
20 Este tipo de propostas adapta-se muito facilmente ao conceito de «nova cultura

política», ao qual se faz repetidamente referência ao longo deste volume.
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mas. 21 Sloterdijk converteu-se numa espécie de Heidegger que aban-
donou o bosque para se reconciliar com a tecnologia, vendo nesta o ele-
mento essencial para estar no mundo. 22 O in der Welt sein heideggeriano
é para Sloterdijk um assunto de produção de ambientes, de atmosferas,
de meios, onde os seres vivos se encontram imersos. A esfera pública é
exactamente isso, mais uma esfera, que tem de ser mantida, aquecida,
iluminada, mobilada e preservada através de tecnologias tão delicadas
como as do bom governo do fresco de Lorenzetti. Sloterdijk acusa uma
e outra vez a fraca capacidade do parlamento tradicional para debater
os pragmata de Dewey. O puro espaço cristalino da cúpula desenhada
por Norman Foster para coroar o novo Reichstag alemão, símbolo apro-
priado do espaço público de Habermas, ignora as Dinge, as cau-
sas/coisas que tanto prezam Latour e Sloterdijk. A arquitectura de
Foster, que com as suas estruturas de vidro e metal cobrindo grandes es-
paços, prometeu criar a imagem adequada à Londres do New Labour de
Tony Blair, segue assim os velhos desenhos de Speer ou Boullée de
grandes cúpulas capazes de albergar a vontade geral, reproduzindo a
pureza e o vazio da esfera pública.

Mas demos então o passo perigoso para o qual foi mobilizado todo
este arsenal filosófico. O argumento que aqui se defende é o carácter
constitutivo da política pelas políticas, pela policy. As políticas são muito
mais do que simples traduções práticas da política definida por parla-
mentares eleitos para representar os diferentes interesses dos cidadãos. Em
vez de nos lamentarmos pelo desinteresse crescente dos cidadãos pela
política e pelo seu alto grau de cinismo relativamente à vida política,
talvez pudéssemos olhar aqueles como activistas políticos em stand by,
cidadãos intermitentes que muitas vezes têm de ser espevitados para se en-
volverem em assuntos políticos. Segundo Maarten Hajer, cientista políti-
co ambiental holandês, «em muitos casos é uma iniciativa de public policy
que leva as pessoas a pensarem naquilo que verdadeiramente prezam e
que as motiva a formular as suas preocupações ou desejos e a tornarem-
-se politicamente activas. A public policy forma muitas vezes autênticos
domínios públicos, espaços nos quais pessoas de diferentes origens deli-
beram não apenas sobre o seu futuro, mas também sobre as suas inter-
-relações e a sua ligação ao governo» (Hajer 2003, 88-110). 

Cidadão cyborg

121

21 Para as guerras académicas da filosofia alemã entre Sloterdijk e Habermas, 
v. a recente edição em português de Peter Sloterdijk, O Sol e a Morte, Diálogos com Hans-
-Jürgen Heinrichs (Lisboa: Relógio de Água, 2007). 

22 V. sobretudo o vol. 3 da sua trilogia Esferas [Peter Sloterdijk, Sphère, 3: écumes:
sphérologie plurielle (Paris: Hachette Littératures, 2006)]. 
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Mobilização cyborg

Desde esta perspectiva os dados do inovador módulo de cidadania
do International Social Survey Program para a metrópole de Lisboa são
bem mais animadores do que a leitura pela teoria política clássica pode-
ria fazer supor. 23 A percentagem de cidadãos da metrópole que respon-
deram não ter votado nas eleições legislativas de 2002 foi de 40% con-
tra 25% no resto do país. Tão grande discrepância, mesmo descontando
o eventual efeito estatístico da espiral do silêncio, conduz-nos imedia-
tamente aos efeitos negativos do sprawl urbano no exercício da cidada-
nia, identificados por Adorno e Horkheimer em Los Angeles. No en-
tanto, se olharmos para os valores de mobilização, o caso muda de
figura. Numa escala de 1 a 4, com 1 para «nunca o faria» e 4 para «fez
no último ano», verifica-se que a média da metrópole é de 2,11 contra
1,89 para o resto do país. Apesar de todos os factores apontados para a
anomia das metrópoles, é aqui que as pessoas assinam mais petições,
participam em mais manifestações, fazem mais boicotes a produtos por
razões políticas, éticas ou ambientais ou participam em mais fóruns de de-
bate na Internet. 24 E, se é verdade que os coeficientes de regressão indicam
que factores mais tradicionais, como a classe social, o nível de rendimento
ou o grau de escolaridade, continuam a apresentar a maior co-linearidade
com esta mobilização activa, também se confirma o «efeito-metrópole»
nas práticas de cidadania a partir dos dados do survey. 25

Quanto à sempre apontada importância do capital social para expli-
car o exercício da cidadania, os dados do survey indicam a sua menor
capacidade explicativa relativamente à mobilização. Estes sugerem,
assim, que o efeito apontado por Robert Putman do bowling alone, sím-
bolo do isolamento urbano que supostamente estaria a minar os bons
hábitos democráticos norte-americanos, tem efeitos bem menores nas
práticas da cidadania que os normalmente sugeridos (2000). Afinal, o
habitante da metrópole Lisboa que, tal como os automobilistas da Los
Angeles de Brecht, circula de carro pela CREL, A5, eixo Norte-Sul,
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23 O International Social Survey Programme 2004 foi aplicado em Portugal nesse ano
sob a coordenação científica de Manuel Villaverde Cabral, ICS-UL, que decidiu incluir
o dito módulo de questões de cidadania. 

24 Nestas comparações controlam-se, como é óbvio, os efeitos de outras variáveis,
como rendimento ou grau de ensino. 

25 Para uma discussão mais detalhada destes números, v. os capítulos 6 e 7 deste
mesmo volume.
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vindo não se sabe donde e sem laços que o prendam a qualquer lugar,
alheio à sorte dos seus companheiros de engarrafamento, é um cidadão
mais activo e comprometido que o do resto do país.

Não temos suficientes estudos de caso sobre essas mobilizações para
verificar a hipótese de ser a própria policy a comandar uma fatia impor-
tante da política. 26 Se grande parte das decisões tomadas sobre o futuro
da metrópole é feita de forma puramente tecnocrática, aplicando mode-
los de gestão urbanística prêt à porter, também é certo que são já muitos
os casos em que o cidadão cyborg se mobiliza para fazer ouvir a sua opi-
nião sobre esses mesmos projectos. Grande parte dessas mobilizações
podem ser descritas como movimentos nimby, 27 em que comunidades
bem estabelecidas reagem à nova escala construtiva imposta por projec-
tos camarários, ou ao caos do trânsito provocado por uma nova super-
fície comercial. Sirva como exemplo o muito mediatizado movimento
de moradores do Bairro Azul de Lisboa que tenta contrariar os efeitos
do El Corte Inglés na vida quotidiana do bairro, 28 ou o da associação
de cidadãos automobilizados que denuncia as dificuldades encontradas
pelos peões numa metrópole preocupada apenas com a circulação auto-
móvel, para quem a via rápida entre o IC19 e a A5, acima citada como
fonte de novas oportunidades, é percebida como um perigoso obstá-
culo para aqueles que chegam ao Tagus Park de transportes públicos
(http://www.aca-m.org/). Há casos mais construtivos, que não se limi-
tam à denúncia, como o dos moradores da Alta de Lisboa que, desde o
seu blogue na Internet, tentam influenciar a forma como o seu bairro
vai crescendo, discutindo tanto a demora em terminar os arruamentos
como o desenho dos bancos de jardim ou a iluminação pública
(http://viveraltadelisboa.blogspot.com/). O blogue, aliás, parece um
género muito adequado para cidadãos cyborgs que, munidos de câmaras
digitais, vão dando conta das alterações sofridas pelo seu entorno. Não
resisto aqui a aconselhar o blogue «a-sul» (http://www.a-sul.blogspot.com/),
onde um militante ecologista, de câmara digital em punho, fustiga de
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26 Para uma perspectiva geral sobre mobilizações em Portugal, v., no entanto, José
Manuel de Oliveira Mendes e Ana Maria Seixas, «Acção colectiva e protesto em
Portugal: os movimentos sociais ao espelho dos media (1992-2002)», Revista Crítica de
Ciências Sociais, 72 (2005): 99-127. 

27 Nimby, acrónimo de not in my backyard («no meu quintal, não»).
28 Consultar o blogue «Viver melhor no Bairro azul» (http://www.viver-

nobairroazul.blogspot.com/). É interessante verificar pela consulta da evolução do
blogue, como um único tema, como o El Corte Inglês, pode dar azo a uma discussão
mais generalizada sobre quais as melhores políticas para uma boa vida urbana. A inicial
reacção puramente nimby deu, assim, lugar a uma acção política de maior alcance. 
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forma incansável as Câmaras do Seixal e de Almada pela degradação do
ambiente urbano do seu concelho e da margem sul em geral. Os exem-
plos repetem-se para Vila Franca de Xira, Loures ou Sintra.

Um caso mais significativo para o argumento seguido neste capítulo
é o da polémica em volta das torres de alta tensão que opõe moradores
à REN (Redes Eléctricas Nacionais). Na encosta de São Marcos, um
desses dormitórios de Lisboa aos quais os cientistas sociais são geral-
mente cegos, há muitos anos que se mobiliza toda a espécie de argu-
mentos – jurídicos, científicos, ambientais, estéticos, histórias pessoais –
contra uma infra-estrutura de transporte de electricidade que diminui a
qualidade de vida dos seus moradores. Protestos, petições, processos,
abaixo-assinados, blogues, denúncias nos jornais, transformaram os
postes da REN num assunto político de primeira importância para
populações locais pouco dispostas a serem silenciadas pelo simples ar-
gumento de se tratar de um problema técnico. 29 A natureza tecnológi-
ca e científica do debate sobre os efeitos da exposição a campos de alta
tensão não assustou um movimento que foi capaz de mobilizar os seus
próprios peritos para a sua causa/coisa.

Importa reter que nos exemplos citados não se trata apenas de tomar
a metrópole como um espaço que promove ou dificulta práticas de
cidadania, uma mera arena política que serve de palco ao confronto de
argumentos, mas que a transformação da própria metrópole constitui
motivo de mobilização dos cidadãos cyborgs, segundo o modelo acima
referido do cidadão intermitente.      

São múltiplos os casos que se podem citar que dão conta de que a
imagem estereotipada do cyborg fechado no interior da sua casa, ligado
ao mundo através da Internet e desligado do seu entorno mais imedia-
to, não corresponde à realidade social da metrópole. Há muito também
que Manuel Castells demonstrou que são os cibernautas os cidadãos
mais activos política e socialmente, um dado que se confirmou nos es-
tudos da sociedade da informação em Portugal realizados pelo Centro
de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE (Cardoso, Costa,
Conceição e Gomes 2005). De forma um tanto inesperada, concluiu-se
mesmo que quem mais comunica pela Internet tem também maiores
índices de comunicação presencial. Aceitando que as tecnologias da in-
formação apenas fornecem novas ferramentas a quem já participava po-
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29 Os sites seguintes têm ampla informação sobre este caso: http://muitoalta-
tensao.blogspot.com/; http://saomarcos.blogs.sapo.pt/; http://www.agualva-cacem.
blogspot.com/.
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liticamente, como conclui o estudo de tom mais crítico de Maria João
Simões sobre política e tecnologia, cavando ainda mais o fosso entre
cidadãos politicamente activos e inactivos, nada indica que aquelas ini-
bam o exercício da cidadania, como sugerido pelos profetas da desgraça
(2005).

Tanto estes dados como os do inquérito sobre cidadania acima referi-
do talvez nos ajudem a uma reconciliação com a metrópole dos cyborgs.
Afinal, o sempre temido decréscimo de capital social associado à subur-
banização, se pode ser fatal noutros assuntos, não o é no da cidadania.
Mais, as respostas do inquérito indicam valores semelhantes de associa-
tivismo tanto na metrópole como no resto do país. Parecem assim fazer
menos sentido as propostas do novo urbanismo de aumentar a con-
centração urbana para acabar com a suposta crise de interacção entre ur-
banitas que habitam subúrbios pouco densos e demasiado homogé-
neos. E, apesar de todos os estudos continuarem a indicar que a grande
maioria dos habitantes da metrópole prefere viver em zonas de casas
unifamiliares com o mítico jardim à volta, este sonho é denunciado
como a confirmação do carácter reaccionário das populações, insen-
síveis a todas as vantagens do quotidiano em densos centros urbanos.
Aqui é bom ter presentes as investigações em sociologia ambiental de
Luísa Schmidt e Susana Valente que nos mostram o gosto dos por-
tugueses pela natureza domesticada em forma de jardim e o desejo de
quase metade dos habitantes da Área Metropolitana de Lisboa de
mudar de residência para um local com menor densidade (2004). Por
outras palavras, a moradia continua a ser um objeto de desejo privile-
giado do urbanita lisboeta.  

Conclusão

O consenso é generalizado, não só em Portugal, sobre os efeitos per-
versos do sprawl. 30 Urbanistas, arquitectos e sociólogos actualizam os
velhos argumentos de Adorno e Horkheimer e alertam para as perigosas
consequências políticas associadas à morte do centro da cidade como
espaço público e à explosão dos espaços privatizados dos subúrbios. 
A imitação do gesto dos mais abastados urbanitas dos séculos XVIII e XIX,
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30 Para uma crítica deste consenso demasiado fácil, v. o importante livro de Robert
Bruegmann Sprawl. A Compact History (Chicago e Londres: The University of Chicago
Press, 2005).
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que preferiam ter as suas quintas nas arejadas periferias urbanas, por
uma parte crescente da população da metrópole lisboeta, que pretende
agora ter direito à sua egoísta moradia, é vista com suspeição e pater-
nalismo. Pouco importa que, historicamente, o espaço público sempre
tenha sido muito pouco democrático e excluído a larga maioria da
população (Robbins 1993). Afinal, quem se passeava pelo oitocentista
Passeio Público lisboeta, ou quem convivia nos saudosos cafés da Baixa
e das Avenidas Novas? Sem base empírica, olha-se à voil d’oiseau sobre
a metrópole, conclui-se apressadamente sobre a homogeneidade dos
subúrbios e entoam-se loas à diversidade de centros urbanos que fazem
de quem os habita cidadãos mais participativos pelo mero contacto
com a multiplicidade de estilos e culturas. Se poucas dúvidas há de que
é nas zonas mais densas do centro que o urbanita tem possibilidades de
sentir maior diversidade à sua volta, parece-me ingénuo concluir que o
simples contacto entre estranhos em praças, jardins, cafés ou autocarros
resulte numa nova cultura política mais virtuosa (Amin e Thrift 2002,
136-137). Quando muito, tais espaços podem ser percebidos como lo-
cais de tolerância e sociabilidade, mas pouco dizem sobre cidadania e
mobilização política.

No sentido contrário, muitos dos exemplos de mobilização associa-
dos a uma «nova cultura política», onde dominam as questões ambien-
tais e de qualidade de vida, têm como locus privilegiado zonas que nada
têm que ver com visões tradicionais de formas urbanas virtuosas.
Poucos exemplos serão mais eloquentes a este respeito que o estudo de
Mark Baldassare, citado por Terry Clark neste mesmo livro, sobre o
Orange County, parte da grande Los Angeles e símbolo último da ho-
mogeneidade dos subúrbios californianos, reino privilegiado da viven-
da unifamiliar, dos condomínios fechados, dos hipermercados e dos
parques temáticos. 31 Baldassare foge das críticas simplistas aos seus su-
postamente anódinos e conservadores habitantes, alheados do seu ter-
ritório, revelando antes a evolução dos seus pontos de vista para, por
exemplo, posições de maior tolerância social relativamente a minorias e
maior mobilização ambiental, típicas da nova cultura política identifi-
cada por Clark. É óbvio que cada conformação urbana tem as suas es-
pecificidades locais e históricas e que os subúrbios americanos não são
os subúrbios europeus e muito menos os lisboetas. As extrapolações
não são automáticas. No entanto, é bom lembrar, como acima se insis-
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31 Significativamente, o primeiro parque temático da Disney, a Disneyland, foi
fundado no Orange County.
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tiu, que as paisagens urbanas usualmente associadas ao declínio das
práticas de cidadania e à anomia social são presença comum nas cidades
europeias e são características de muitas das áreas de expansão da metró-
pole Lisboa. Mais importante, o que o caso do Orange County nos
revela é que não há nada de intrínseco nas formas urbanas associadas ao
sprawl 32 e às baixas densidades que impeça o exercício de uma cidada-
nia intensa. 

Apesar dos dados conclusivos sobre as preferências dos nossos cyborgs
lisboetas, que para desespero das elites continuam a sonhar com mora-
dias e quintais, o antimodelo do novo urbanismo continua a ser a tão
odiada Los Angeles, por contraste com a movimentada e animada Nova
Iorque, mais em concreto a densa ilha de Manhattan. Não vale a pena
aqui lembrar o sem-fim de movimentos de cidadania que tiveram
origem no intensamente disputado território da metrópole do Sul da
Califórnia para contrapor à imagem corrente de anomia social e políti-
ca (Soja 2000). Prefiro antes terminar com uma evocação cinematográ-
fica para recuperar o tom inicial do texto. Woody Allen ofereceu a todos
os apaixonados do modo de vida urbano várias declarações de amor a
Manhattan, hinos à felicidade das cidades. Em Annie Hall (1977), Nova
Iorque concentrava todo o encanto que uma grande metrópole pode
oferecer aos seus habitantes, uma reencarnação da mítica Berlim de
entre guerras dos exilados. No mesmo filme aparece também Los
Angeles, um mero aglomerado de vias rápidas onde o ruído constante
dos carros impedia conversas profundas e discussões sentimentais. Estas
cenas, que me pareciam oferecer um bom critério para distinguir as boas
das más cidades, vejo-as agora como demasiado esquemáticas, para não
dizer demagógicas. Como alternativa, prefiro os cenários de Clint
Eastwood, por exemplo, em Million Dolar Baby (2004). Aqui percebe-se
como no sprawl de Los Angeles se podem tecer fortes relações interpes-
soais insuspeitadas aos olhos dos críticos da escola de Frankfurt. As per-
sonagens de Eastwood perderam todo o capital social, mas parecem
sempre mais reais e humanas que as de Woody Allen, que nunca vivem
nos subúrbios de New Jersey.

Para forçar até ao fim as associações Lisboa/Los Angeles, também o
contemporâneo cinema português tem diferentes propostas de como
olhar a cidade. No muito celebrado Alice (2005) de Marco Martins,
Lisboa é um fluxo contínuo de caras anónimas transportadas incessan-
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32 Convém não esquecer que o prório sprawl pode assumir muitas formas, como
bem lembra o livro já citado de Bruegmann (2005).
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temente de um lado para o outro por comboios, aviões e automóveis,
onde é impossível reencontrar a filha perdida. Já André Valente (2004),
de Catarina Ruivo, suscitou o seguinte post a Pedro no blogue o Verdete
(http://overdete.blogspot.com/search?q=valente):    

Crescemos nos arredores, na periferia. Entre a casa e a escola definíamos
os nossos percursos por entre uma imensidão de espaço ao abandono. Hoje
aprendemos a chamar-lhes «espaços vagos» inseridos em zonas periféricas.
Não existiam regras quanto à ocupação do espaço. Jogávamos à bola entre
os carros ou na clareira entre as árvores que cresciam ao acaso. Fazíamos jan-
gadas com canas que usávamos para atravessar profundas poças de água da
chuva. Usávamos palhinhas para apanhar os grilos que teimavam em per-
manecer nas tocas quando nos sentiam aproximar. Íamos à cidade em dias
especiais ou por motivos de força maior. Partíamos de comboio e sentíamo-
-nos grandes.

Crescemos. Perdemos amigos, ganhámos outros. Continuamos a jogar às
cartas junto do prédio à noite, depois do jantar

Estudámos mais. Crescemos. Ambicionamos uma vida melhor, no cen-
tro onde reina a organização e a proximidade das coisas.

Partimos. Enfim sós.

Tiago Saraiva
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Idalina Baptista

Capítulo 4

O Programa POLIS 
e o «país desordenado»: percepções
sobre governança e planeamento
urbano em Portugal *

Introdução

O discurso actualmente vigente sobre políticas urbanas e de cidade
destaca o papel fundamental da competitividade das cidades para o de-
senvolvimento regional (e nacional) no contexto da globalização. Face
à dominância desse discurso e à pressão da opinião pública, que pede
mais e melhor dos reduzidos orçamentos públicos, os governos – quer
nacionais, quer locais – acabam por procurar desempenhar um papel
facilitador de transformações urbanas capazes de tornar as cidades mais
atractivas e empreendedoras. 1 Todavia, esta perspectiva é por vezes

131

* Versões anteriores deste capítulo foram apresentadas, mas não publicadas, em duas
conferências internacionais, a saber, no World Planning Schools Congress (México, Julho
de 2006) e na 47.ª Conferência Anual da Association of Collegiate Schools of Planning (EUA,
Novembro de 2006). O presente capítulo conta com várias correcções e alterações aos
artigos originalmente apresentados nos referidos encontros. A tradução para a língua
portuguesa é da exclusiva responsabilidade da autora.

1 A competitividade das cidades e regiões tem tido, na última década, um tratamento
crescente por parte da comunidade científica. São disso exemplos: os estudos sobre as
cidades globais/mundiais [e. g., Saskia Sassen, The Global City: New York, London, Tokyo
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991), e Paul J. Taylor, World City Network: 
A Global Urban Analysis (Londres, UK: Routledge, 2004)]; os estudos da vantagem
competitiva das cidades e regiões [e. g., Annalee Saxenian, Regional Advantage: Culture
and Competition in Silicon Valley and Route 128 (Cambridge, MA: Harvard University
Press, 1994)]; a utilização de projectos emblemáticos como forma de promoção
internacional e global de cidades [e. g., Hedley Smyth, Marketing the City: The Role of
Flagship Developments in Urban Regeneration (London, UK: Spon Press, 1997), e Jean-Paul
Carrière e Christophe Demazière, «Urban planning and flagship development projects:
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abordada de uma forma simplista, pouco atenta à complexidade e à in-
terdependência, que contribuem para moldar a paisagem real das
cidades.

Em Portugal foram várias as políticas urbanas e de ordenamento do
território desenvolvidas nas últimas três décadas pelo governo central,
numa tentativa de ordenar e promover um desenvolvimento equilibra-
do do território. Todavia, permanece entre nós a percepção de que o
país foi deixado à mercê de um processo de crescimento algo casuísti-
co, levando assim à emergência de um «país desordenado». Neste con-
texto, a complexidade de relações entre os vários agentes sempre se so-
brepôs aos desígnios formais das políticas governamentais. Este capítulo
utiliza o caso do Programa POLIS 2 como uma janela sobre a complexi-
dade do sistema português de planeamento e governança urbana, de
forma a investigar quais as percepções vigentes sobre o seu funciona-
mento e as dificuldades em transformá-lo. Para isso, o capítulo procura
identificar as condições que facilitam ou dificultam a eficácia e a capa-
cidade de implementação de um programa governamental que visou re-
produzir noutras cidades do país aquilo que se entendeu ser a expe-
riência positiva de planeamento e governança decorrida em Lisboa no
âmbito da Expo 98.

Neste capítulo argumenta-se que, na sua concepção, o Programa
POLIS foi activamente moldado pela percepção do «país desordenado»,
sendo a sua implementação influenciada por um conjunto de práticas
profundamente enraizadas no sistema de planeamento e governança ur-
bana, as quais sofreram níveis de transformação diferenciados em resul-
tado de circunstâncias diversas.

A composição deste argumento resulta da análise preliminar da
primeira fase da investigação de doutoramento levada a cabo pela au-
tora sobre a implementação do Programa POLIS no período de 1999 a
2006. A investigação de doutoramento toma como ponto de partida
dez das dezoito intervenções inicialmente apresentadas no lançamento
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lessons from EXPO 98, Lisbon», Planning Practice & Research, vol. 17, n.º 1 (2002): 69-
-79]; ou os estudos sobre o marketing de cidades [e. g., Philip Kotler et al., Marketing
Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations (Nova
Iorque, NY: The Free Press, 1993), e Paulo Peixoto, «Gestão estratégica das imagens das
cidades: análise de mensagens promocionais e de estratégias de marketing urbano»,
Revista Crítica de Ciências Sociais, n.º 56 (2000): 99-122].

2 O Programa POLIS – Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental
de Cidades foi iniciado em 2000 pelo Ministério do Ambiente e do Ordenamento do
Território.
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do Programa POLIS. 3 As dez intervenções objecto de análise apresen-
tam uma estrutura de governança distinta das restantes oito inter-
venções (as dez intervenções vieram a ser geridas pela empresa Parque
Expo, SA), sendo esse o motivo que levou à sua escolha. 4 Para este capí-
tulo procurou-se desenvolver um historial genérico da implementação
do Programa a nível nacional com base na análise preliminar de um
conjunto de sessenta entrevistas semiestruturadas e da análise de con-
teúdo de documentos e de artigos de imprensa. As entrevistas versaram
diversos tipos de agentes, incluindo decisores políticos, técnicos da
administração pública, gestores de projecto, consultores e projectistas,
membros de ONGs, representantes de interesses locais e académicos.
Por se tratar de uma análise preliminar dos resultados de uma investi-
gação que ainda está em curso e que tem por análise menos de um quar-
to das intervenções abrangidas pelo Programa POLIS, devem ser acaute-
ladas as generalizações sobre o sucesso do Programa a nível nacional.
Aliás, para a autora é mais importante proceder à identificação e com-
preensão do conjunto de mecanismos subjacentes à implementação do
Programa POLIS, mesmo que num número reduzido de cidades, do
que uma análise dos sucessos ou insucessos do mesmo.

O capítulo encontra-se organizado noutras quatro secções, para além
desta secção introdutória. A segunda secção apresenta uma revisão das
abordagens teóricas com relevância para a compreensão dos resultados
desenvolvidos até ao momento. A terceira secção apresenta uma carac-
terização das percepções vigentes em Portugal face ao sistema de planea-
mento e governança urbana. A quarta secção dedica-se à apresentação
do historial de desenvolvimento e implementação do Programa POLIS
a nível nacional no período de 1999 a 2006. A quinta secção conclui o
capítulo com um resumo das principais observações e algumas consi-
derações finais.

O Programa POLIS e o «país desordenado»
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3 O Programa POLIS inclui ainda outras vinte e duas intervenções. Estas inter-
venções não serão objecto de análise quer neste capítulo, quer no âmbito da inves-
tigação de doutoramento.

4 A comparação entre diferentes estilos de gestão das intervenções permitiria analisar
qual dos modelos teria obtido uma melhor performance. Contudo, o objecto da
investigação de doutoramento centra-se essencialmente em compreender quais as
condições que facilitam ou dificultam a implementação de uma determinada política e
da estrutura operacional que lhe está associada. Daí optar-se por manter constante o
modelo de gestão. A investigação de doutoramento inclui, assim, a análise genérica das
dez cidades geridas pela Parque Expo, bem como uma análise detalhada da imple-
mentação do Programa POLIS na Costa de Caparica e em Viana do Castelo. A análise
destas duas cidades não está contemplada no presente capítulo.
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Principais abordagens teóricas

Antes de prosseguir com a identificação das abordagens teóricas
relevantes para a análise das condições que facilitam ou condicionam
a implementação de diferentes políticas urbanas e formas de gover-
nança será necessário começar por indicar o sentido em que alguns
conceitos são utilizados neste capítulo. O conceito de urbano é uti-
lizado aqui com uma concepção alargada em referência não só àqui-
lo que se entende tradicionalmente como solo urbano, mas também
às áreas de urbanização difusa que marcam fortemente o tecido ur-
bano do território português (Soares 2002; Marques 2004). Por seu
turno, o conceito de «política urbana» é utilizado aqui como uma
agenda (política) de intenções, delineada por um governo
(central/local) e que concretiza uma linha de acção direccionada para
a resolução dos problemas das áreas urbanas. Considera-se, por isso,
política urbana equivalente à noção de «política de cidade», que ulti-
mamente tem ganho maior destaque entre nós (Cabral 2002; Portas et
al. 2003). Uma política urbana poderá enquadrar o desenvolvimento
e implementação de programas, planos ou projectos específicos que
concretizam, a diferentes níveis, as intenções da sua agenda política.
Subjacente a uma política urbana está uma «estrutura de governança
urbana» capaz de operacionalizar institucionalmente as intenções da
agenda política. Ou seja, a governança urbana é aqui entendida como
uma estrutura de coordenação entre agentes, de modo a pôr em práti-
ca a respectiva política. Assim, uma determinada forma de governança
urbana encerra em si a definição dos agentes, institucionais e não ins-
titucionais, que devem tomar parte no processo de implementação da
política, quais as suas responsabilidades e as formas de interacção e de
tomada de decisão.

As definições acima estabelecidas para a política e estrutura de gover-
nança urbana encerram em si as pistas para o conjunto de abordagens
teóricas capazes de sustentar uma análise prática desses conceitos. Por
um lado, há que analisar questões associadas à implementação de políti-
cas públicas, seguida de uma análise mais concreta sobre formas especí-
ficas de governança urbana. Por outro lado, há que analisar como é que
diferentes formas de governança se vão adaptando às complexidades e
incertezas que surgem ao longo do tempo, numa tentativa de identificar
quais os factores que facilitam a mudança institucional, com particular
destaque para as relações entre informalidade e formalidade nos sis-
temas de planeamento e governança urbana.

Idalina Baptista
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Consideremos, em primeiro lugar, a extensa literatura sobre a imple-
mentação de políticas existente nos campos da teoria de organizações e
da administração pública. Os trabalhos de Bardach (1977), Mazmanian
e Sabatier (1983) e Pressman e Wildavsky (1973) constituem referências-
-chave no campo da teoria da implementação de políticas, mas muitos
outros contributos relevantes foram desenvolvidos a partir daí.
Schofield (2001) apresenta uma razoável revisão bibliográfica sobre a
evolução desta literatura. O autor defende que a investigação em torno
do tema da implementação de políticas tem sido conduzida tendo em
vista quatro objectivos: (1) explicar o sucesso ou insucesso de uma
política; (2) prever os resultados de uma política; (3) avaliar os resulta-
dos de uma política, tendo em vista a melhoria do seu processo de de-
senvolvimento; (4) compreender a actividade interorganizacional que
ocorre durante a implementação de uma política (Schofield 2001). Em
particular, o principal intuito da investigação no âmbito da teoria de im-
plementação de políticas está em saber por que é que algo correu mal e
se tal se deveu a uma alteração dos objectivos iniciais no decurso da im-
plementação, à utilização de uma estrutura institucional desadequada
ou simplesmente à falta de coordenação e liderança. 5

Esta literatura oferece lógicas de análise das condições que facilitam
ou dificultam a implementação de uma política urbana, em particular
no que concerne à acção de entidades públicas ou privadas. É também
útil como forma de analisar as características da estrutura de uma políti-
ca que estão na base dos requisitos de coordenação necessários durante
a implementação, nomeadamente quais os agentes que participam e o
nível de interdependência entre eles (Hall e O’Toole 2000). Contudo, a
literatura sobre a implementação é menos informativa quando se procu-
ra analisar a influência exercida neste processo por agentes não ins-
titucionais, como é o caso dos cidadãos individuais ou organizações 
ad hoc, situação muito comum no âmbito do planeamento urbano. Este
tipo de análise centra-se necessariamente em questões de valores, nor-
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5 A literatura sobre coordenação interorganizacional, derivada essencialmente do
trabalho de Thompson (1967), constitui outra fonte importante de formas de análise,
focando-se na estrutura e modo de coordenação intra e interorganizações, na natureza
das relações de troca entre os agentes e no modo de interacção entre grupos. Esta
literatura tem analisado as qualidades e condicionantes das burocracias, mercados e
redes como modos de coordenação da acção em diferentes contextos. As redes têm sido
objecto de crescente interesse por parte da comunidade académica na última década,
sendo as suas virtudes amplamente defendidas como forma preferencial de coordenação
em contextos de elevada incerteza [Chris Ansell, «The networked polity: regional
development in Western Europe», Governance, vol. 13, n.º 3 (2000): 303-333].
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mas e práticas institucionalizadas que são partilhados por aqueles
agentes que desenvolvem as políticas – os policymakers. Em particular, o
entendimento que estes agentes têm sobre questões de legitimidade e
responsabilização encontra-se imbuído na agenda da política aquando
da sua elaboração. Em parte, os valores e práticas institucionalizados
constituem uma forma de entendimento das motivação e acções de um
determinado agente e, como tal, podem funcionar como um estereó-
tipo, ou simplificação, da estrutura através da qual um agente actua em
relação aos outros agentes. 6

Um segundo campo da literatura relevante para a investigação apre-
sentada neste capítulo é a literatura sobre política e governança urbana.
Esta literatura surge principalmente no contexto da ciência política e da
sociologia urbana, como são disso testemunho os trabalhos de Banfield
e Wilson (1965), Castells (1978 e 1983), Logan e Molotch (1987) e Stone
(1989). Stoker (1998 e 2000) apresenta uma revisão bibliográfica das úl-
timas décadas de teorização sobre política urbana, 7 desde os debates
entre elitistas e pluralistas até ao mais recente interesse nas questões de
redes institucionais. Durante a última década assistiu-se ao abandono
do conceito de «política urbana» em favor do conceito de «governança
urbana» em consequência da percepção de que as barreiras antes esta-
belecidas teoricamente entre Estado, mercado e sociedade civil são
agora cada vez menos evidentes na prática (Stoker 1998). 8 Contudo, tal
como Rhodes (1996) e Pierre (2000 e 2005) nos fazem notar, o termo
«governança» tem sido usado abundantemente, mas de forma pouco
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6 Innes e Gruber (2005), comentando um caso de planeamento e transportes na
Califórnia (EUA), referem-se a estas formas de percepção como «estilos de planeamento»
em acção. De acordo com as autoras, «cada estilo implica diferentes pressupostos sobre
informação, participação pública, e o que constitui um bom plano, ou ainda sobre o
próprio processo de planeamento. Os praticantes de cada estilo tendem a estar profun-
damente convictos dos méritos do mesmo, olhando com suspeição, quando não com
hostilidade, para aqueles que adoptam outro estilo» [Judith E. Innes e Judith Gruber,
«Planning styles in conflict: the Metropolitan Planning Commission», Journal of the
American Planning Association, vol. 71, n.º 2 (2005): 177-188].

7 Note-se que o conceito de «política urbana» (urban politics) não deverá ser con-
fundido com o de «políticas urbanas» (urban policy).

8 Na última década, as teorias sobre governância urbana e política urbana ganharam
atenção reforçada por parte da comunidade científica, donde se destaca o conceito de
«governação sem governo» indicado por Rhodes (1996), bem como outras novas formas
de governância. Para uma sistematização destes desenvolvimentos teóricos, v. Alan
Digaetano e Elizabeth Strom, «Comparative urban governance: an integrated
approach», Urban Affairs Review, vol. 38, n.º 3 (2003): 356-395, e Jon Pierre, «Com-
parative urban governance: uncovering complex causalities», Urban Affairs Review, 
vol. 40, n.º 4 (2005): 146-462.
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clara, referindo-se ora a estruturas de governo, a processos de gover-
nação, ou até mesmo a um fim normativo desejável em si mesmo. Tal
como já foi anteriormente referido, neste capítulo utiliza-se o termo
«governança» no sentido das estruturas e práticas através das quais uma
política é desenvolvida e implementada, a qual se encontra, necessaria-
mente, ligada ao processo de governação – ao processo de condução da
acção colectiva.

Autores como DiGaetano e Strom (2003) ou Pierre (1999 e 2005) ar-
gumentam que muitos dos desenvolvimentos teóricos encontrados
hoje na literatura se centram sobretudo nas razões pelas quais diferentes
padrões de governança urbana emergem em diferentes contextos. As
explicações avançadas recaem sobre três abordagens: (a) a abordagem
estruturalista, referindo-se aos efeitos das condições sociais e económi-
cas nacionais sobre um determinado contexto local; (b) a abordagem
cultural/institucional, referente à contextualização histórica e social dos
sistemas de significação que orientam o desenvolvimento de políticas e
a acção; (c) a abordagem da agência, relativa à acção individual de cada
agente e ao processo específico de tomada de decisão. Esta literatura
procura analisar diferentes configurações de governança urbana, identi-
ficando a ligação entre os sistemas políticos locais e o respectivo con-
texto, bem como a capacidade de diferentes agentes de influenciarem e
moldarem os objectivos de uma dada política e das decisões que são
tomadas no seu âmbito. Tem procurado ainda estabelecer quais as re-
lações entre normas e práticas institucionalizadas e os contextos e ideo-
logias políticas nos quais diferentes configurações de governança ocor-
rem. Esta é, aliás, uma análise que não se encontra tão frequentemente
no âmbito das teorias de implementação de políticas. De forma analíti-
ca, a literatura sobre política e governança urbana tem caracterizado os
diferentes modos de governança com base em cinco características: 
(1) os participantes envolvidos e os papéis por eles desempenhados; 
(2) a natureza da agenda ou objectivos da política; (3) os modos de in-
teracção entre os participantes; (4) os instrumentos utilizados para levar
a cabo a acção; (5) a lógica de governação, ou seja, o método de toma-
da de decisão. Diferentes combinações destas características resultam
em cinco modos de governança: clientelista, corporativista, de gestão,
pluralista ou populista (DiGaetano e Strom 2003; Pierre 2005).

Esta literatura acaba por ter, contudo, uma contribuição limitada
sobre quais as razões que permitem a uma determinada estrutura de
governança urbana adaptar-se às mudanças que se vão impondo ao
longo do tempo. Utilizando as perspectivas desenvolvidas pela teoria
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do novo institucionalismo, 9 diversos investigadores têm procurado
teorizar sobre a mudança institucional verificada em práticas emer-
gentes de planeamento urbano e regional que parecem adequar-se me-
lhor aos desafios colocados por contextos de incerteza e condições so-
ciais mais complexas. Estes investigadores procuram identificar as
condições capazes de fomentar a disseminação de práticas emergentes
em determinados contextos de governança, aquilo que designam por
«desenvolvimento da capacidade institucional» (institutional capacity
building) (Cars et al. 2002; Coaffee e Healey 2003; Healey et al. 2003;
Madanipour et al. 2001). Por exemplo, Coaffee e Healey (2003), na sua
análise de experiências de governança em Inglaterra, exploram a forma
como eventos de aprendizagem, constituição de redes e mobilização de
capacidades foram sendo desenvolvidos em casos concretos de gover-
nança urbana, bem como a sua capacidade para operar transformações
no sistema de governança existente. Os autores argumentam que a mu-
dança institucional apenas parece ocorrer nas situações em que a expe-
riência de governança é capaz de afectar três níveis de relações de poder,
a saber: (a) ao nível das relações interpessoais, durante episódios especí-
ficos de interacção; (b) ao nível das práticas institucionais organizadas
envolvidas no processo de governança em si; (c) ao nível dos pressu-
postos, hábitos e rotinas que dominam cada cultura de governança
(Coaffee e Healey 2003).

Ainda no campo científico de planeamento urbano e regional, au-
tores como Innes et al. (2007) chamam a atenção para a relevância da in-
formalidade nos processos de planeamento. Os autores analisam a
forma como sistemas formais e informais de governo coexistem em ten-
são em áreas diversas, como o planeamento, a participação pública e a
tomada de decisão. Para construir o seu argumento, os autores socor-
rem-se da noção de comportamento informal utilizada no âmbito da
teoria de organizações (Selznick 1949; Morand 1995), onde é hoje co-
mummente aceite que certos tipos de informalidade têm um papel im-
portante no desempenho institucional das organizações. Esta informali-
dade (positiva, chamemos-lhe assim) constitui-se como uma forma de
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9 Muitos dos desenvolvimentos teóricos elaborados no âmbito do chamado «novo
institucionalismo» vão buscar a sua fundamentação teórica à teoria da estruturação e ao
teorema da dualidade da estrutura de Anthony Giddens (1984). Powell e DiMaggio
(1991) coligiram muitas das principais contribuições que levaram a esta nova pers-
pectiva de analisar as instituições [Walter W. Powell e Paul J. Dimaggio, eds., The New
Institutionalism in Organizational Analysis (Chicago, IL: The University of Chicago Press,
1991)].
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comunicação mais flexível e relacional que contrasta – embora 
coexista em diversos graus – com os procedimentos e rotinas formais
característicos das estruturas burocráticas e hierárquicas (Morand 1995).

Innes et al. (2007) trazem ainda para o contexto do planeamento co-
laborativo a noção de informalidade estudada nos contextos da urba-
nização de países em vias de desenvolvimento (Portes et al. 1989; Roy e
Alsayyad 2004; Roy 2005). No contexto desta última literatura, Roy
(2005) defende que a informalidade encontrada em muitas das áreas ur-
banas dos países em vias de desenvolvimento deve ser encarada muito
para além da lógica de «economia informal» que lhe é comummente as-
sociada. Mais do que uma distorção introduzida na lógica de mercado
livre por agentes que não cumprem as suas obrigações sociais e fiscais,
a informalidade é para Roy (2005) um modo de regulação das interde-
pendências entre os cidadãos em condições de pobreza urbana e o
Estado, constituindo assim modos de regulação de legitimidades, poder
e exclusão. Estas duas concepções de informalidade – comportamental
e regulatória –, quando trabalhadas em conjunto, permitem-nos recon-
ceptualizar a forma como são analisadas as relações entre sistemas for-
mais e informais de governo – em particular em termos de questões de
legitimidade de participação no processo de governança ou em termos
de responsabilização pela acção. Esta abordagem permite-nos ainda
reconceptualizar a informalidade como um modo de operação flexível
e capaz de se adaptar a novas situações – uma forma de interacção ex-
tralegal, embora institucionalizada, que é utilizada por diferentes
agentes como modo de actuação no domínio do planeamento e gover-
nança urbana.

Em suma, este capítulo procurará conceptualizar uma análise do
Programa POLIS, em primeiro lugar, na base de uma abordagem insti-
tucionalista das políticas públicas e das estruturas de governança que
lhes estão associadas. Por um lado, assumir-se-á que, quer o desenvolvi-
mento, quer a implementação de uma política dependem de um con-
junto alargado de agentes, institucionais e não institucionais. Cada um
desses agentes detém um conjunto de valores, normas e práticas insti-
tucionalizadas – conjuntos esses necessariamente diversos e distintos –
que acabam por moldar as suas percepções sobre questões de legitimi-
dade e responsabilização, bem como as suas acções. Tal abordagem é
acompanhada pela interpretação que os efeitos de carácter estrutural 
– o contexto social e económico a nível nacional – exercem sobre essas
percepções, modificando-as ao longo do tempo. Por fim, consideram-se
particularmente importantes os efeitos da acção individual, das von-
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tades individuais, da liderança e da informalidade como factores deter-
minantes na resistência a factores adversos ou a factores indutores de
mudança.

O «país desordenado»: percepções 
sobre planeamento e governança urbana 
em Portugal

Durante as últimas três décadas verificaram-se em Portugal diversas
transformações a nível do planeamento e governança urbana em con-
sequência da passagem de um regime conservador e autoritário para um
regime democrático integrado na União Europeia. Muitas dessas trans-
formações derivaram de agendas políticas e estruturas governativas,
apoiadas em princípios de democratização, descentralização, equidade
e protecção ambiental. Uma particularidade desse processo de transfor-
mação foi o facto de, quando comparado com outros países da União
Europeia, o mesmo ter decorrido mais tarde, mas num espaço de tempo
mais curto. Talvez por isso permaneça hoje entre nós a percepção de
que as promessas da modernidade e da democracia ainda não foram
completamente cumpridas.

Tal sentimento está patente de forma muito evidente na percepção de
que temos um «país desordenado», estado normalmente atribuído a um
crescimento urbano casuístico e desregrado. 10 Não estando aqui em
causa questionar ou defender a veracidade desta percepção, importa
agora expor as suas características, tal como veiculadas pelo discurso
generalizado entre nós. Por um lado, ao «país desordenado» associa-se a
ideia do país desequilibrado, resultante do desenvolvimento urbano
concentrado no eixo Atlântico entre Lisboa e o Porto e, em particular,
em torno destas duas áreas metropolitanas. 11 Esta tendência terá sido
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10 A ideia do «país desordenado» é facilmente detectável na opinião pública
portuguesa, no discurso político e até mesmo no académico. Os media, em particular a
televisão e a imprensa, têm contribuído em grande parte para essa percepção [Luísa
Schmidt, Portugal Ambiental. Casos & Causas (Oeiras: Celta Editora, 1999)e Ambiente e
Ecrã. Emissões e Demissões no Serviço Público Televisivo (Lisboa: Imprensa de Ciências
Sociais, 2003)].

11 De acordo com Marques [Teresa Sá Marques, Portugal na Transição do Século. Retratos
e Dinâmicas Territoriais (Porto: Edições Afrontamento, 2004), 62], em 2001, 75% dos
habitantes de Portugal continental viviam em áreas urbanas, sendo que as duas áreas
metropolitanas totalizavam 38,8% da população residente (Lisboa, 26,3%; Porto, 12,5%).
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apenas contrariada durante a década de 90 pela retenção de população
e actividades económicas em pouco mais de uma dezena de cidades mé-
dias nas regiões do Interior Norte e Centro. 12 As áreas urbanas que se
desenvolveram de forma dispersa um pouco por todo o território fize-
ram-no à custa da ocupação de áreas agrícolas e florestais abandonadas
e da degradação de habitats importantes. Por outro lado, ao «país desor-
denado» associa-se ainda a ideia de um crescimento não planeado, em
que as infra-estruturas e espaços públicos não acompanharam o cresci-
mento urbano, que sempre lhes seguiu à frente, desacautelando assim a
qualidade de vida em ambiente urbano. Para além disso, o «país desor-
denado» é ainda um país de centros urbanos devolutos, muitos com um
carácter vincadamente histórico em acentuada degradação e abandono,
à medida que o trânsito e o estacionamento abusivo tomaram de assalto
todo e qualquer espaço público.

De acordo com a percepção do «país desordenado», são vários os res-
ponsáveis pelo estado da nação. O governo central é acusado de ter 
produzido, ao longo do tempo, um corpo desarticulado e complexo de
legislação em termos de planeamento e ordenamento do território. 
A multiplicidade de planos existentes não parece ter uma visão ou um
fio condutor sobre a direcção a seguir. 13 A maioria dos instrumentos de
ordenamento existentes assume um carácter essencialmente normativo,
raramente estratégico e sem qualquer plano de acção associado. Em
muitos casos, os planos concebidos a escalas diferentes nem sempre se
encontram devidamente articulados, abrindo caminho a que os princí-
pios de cada plano possam ser interpretados de acordo com as situações
e os interesses em jogo. Esta percepção sobre as responsabilidades do
governo central é partilhada por todos os agentes envolvidos nos
processos de planeamento e ordenamento do território, incluindo os
governos consecutivos que invariavelmente culpam os seus antecessores
por não terem resolvido a situação.

O governo central é também acusado de centralismo e autoritarismo
face às autarquias locais, numa tentativa de manter o controlo sobre as
suas actividades. Por exemplo, a transferência de competências para as
autarquias ao longo dos últimos trinta anos, em particular sobre
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12 V. Marques (2004) para uma análise aprofundada das dinâmicas territoriais no
período de 1950-2001.

13 Aliás, só em Dezembro de 2006 foi aprovado, em Conselho de Ministros, o
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), o qual, em
Maio de 2007, se encontrava ainda à espera da apreciação pela Assembleia da República.
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questões de ordenamento do território e planeamento urbano, decorreu
sempre sob a vigilância do governo central. O controlo é simultanea-
mente de natureza técnica e política, de modo a assegurar que o planea-
mento urbano segue os normativos legais, bem como o interesse públi-
co geral. Todavia, quer esta desconfiança para com a acção das
autarquias locais, em particular dos municípios, quer a existência de
diferentes entendimentos de interesse público por parte dos diversos
sectores da administração central, levam a que haja uma elevada desres-
ponsabilização quanto ao estado do planeamento e ordenamento do
território no país. Aliás, são múltiplas as entidades da administração
central cujos pareceres devem ser ouvidos no âmbito da apreciação de
um instrumento de ordenamento do território, sendo que dificilmente
se encontram responsáveis concretos pelos eventuais efeitos negativos
das opções tomadas. Segundo a percepção inerente ao «país desordena-
do», o controlo que o governo central exerce sobre as autarquias locais
estende-se também ao domínio financeiro, já que a transferência de fun-
dos para os municípios se encontra desenquadrada do grau de respon-
sabilidades que lhes estão acometidas. De um modo geral, todo este
contexto parece criar uma dependência crónica dos municípios em re-
lação ao Orçamento de Estado, aos fundos comunitários ou à iniciati-
va privada. Em última instância, a gestão da coisa pública torna-se em
si um desafio. Os municípios acabam por desenvolver um conjunto de
redes informais, pessoais e partidárias que lhes permite de forma mais
expedita navegar por entre os vários níveis de burocracia, de forma a
obter os recursos de que necessitam para os seus projectos locais. 14

Aliás, esta actuação por parte das autarquias dá azo a que também
elas sejam visadas na percepção sobre o «país desordenado». Os mu-
nicípios são acusados de terem contribuído activamente para o estado
caótico em que se encontra o território. Os projectos e planos perdem-
-se durante anos nos gabinetes das autarquias, paralisados por procedi-
mentos burocráticos avidamente preservados por funcionários públicos
com fracas qualificações para os analisar. As idiossincrasias dos proces-
sos de licenciamentos parecem indicar relações de clientelismo entre os
governos locais, os funcionários municipais, os proprietários e os inte-
resses imobiliários. Neste contexto, os municípios parecem desempe-
nhar um papel meramente passivo, já que facilmente sucumbem aos in-
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14 Ruivo (2000) refere-se a esta situação como o Estado labiríntico [Fernando Ruivo,
(Porto: Edições Afrontamento, 2000)].
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teresses privados, sem lhes exigir o provimento adequado das infra-es-
truturas e espaços públicos devidos (Carvalho 2003). Muitos culpam os
próprios presidentes de câmara por falta de visão estratégica, ou até por
defenderem apenas os seus interesses pessoais, uma crítica que deriva do
facto de a política local depender substancialmente da figura do presi-
dente.

Esta imagem negativa da actuação das autarquias locais não colhe a
aprovação dos municípios, sendo que a sua resposta constitui uma
outra faceta do «país desordenado». Estes sentem-se encurralados entre
o poder de supervisão e o arbítrio da administração central sobre as suas
decisões, ao mesmo tempo que culpam o governo central pela falta de
recursos financeiros. Por estas razões, os municípios acabam por desen-
volver diferentes tipos de instrumentos de planeamento e ordenamen-
to do território, que podem ou não ser submetidos a aprovação pelo
governo central, como forma de os apoiar no desenvolvimento local (Sá
2002). Os municípios sentem que a formalização legal de um plano
constitui um entrave à flexibilidade necessária para a gestão do seu ter-
ritório, em particular para dar resposta a propostas específicas que
surgem sem programação prévia. Estes planos «informais» permitem
assim que os municípios negociem diferentes elementos do seu ter-
ritório à medida que as oportunidades vão surgindo (Sá 2002).

Há ainda a percepção de que a paisagem urbana acaba por ser cons-
truída em resultado da actividade de interesses imobiliários menos es-
crupulosos, sendo comum defender-se que é mais difícil alcançar a
aprovação de um projecto em tempo útil aos investidores que procuram
respeitar todos os trâmites e normativos legais. Para estes últimos, a mo-
rosidade do sistema burocrático constitui um factor de limitação da ini-
ciativa privada, já que não lhes é possível calcular com um grau adequa-
do de certeza o nível de risco associado a determinado investimento. Já
os investidores menos escrupulosos parecem desenvolver a sua vantagem
competitiva apostando em projectos que maximizam os seus interesses
privados à custa de padrões ambientais e de qualidade de vida mais
baixos. No «país desordenado» tal parece suceder com a complacência
dos executivos municipais e dos seus funcionários, com quem esses in-
vestidores estabelecem relações informais, alimentando redes pessoais e
de cariz partidário, de forma a obterem mais rapidamente a aprovação
dos seus projectos. Contudo, para os investidores a sua actividade guia-se
apenas pela procura do mercado. A opinião pública, por sua vez, entende
que este argumentário é uma simples falácia, já que a especulação imo-
biliária é uma forma expedita de enriquecimento destes investidores.
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Finalmente, no «país desordenado» a sociedade civil é culpada por ser
demasiado anémica, individualista e até desinteressada da defesa dos valo-
res do ordenamento do território e da conservação da natureza. 
A participação pública é raramente vista como um elemento essencial no
processo de planeamento por muitos políticos e técnicos da área, apesar
da retórica emergente sobre a inquestionável importância do envolvi-
mento das forças vivas locais na mobilização de interesses e recursos para
uma acção estratégica e concertada. Para muitos políticos e técnicos, os
momentos de participação pública consagrados na legislação acabam por
se revelar episódios de defesa de interesses próprios, e não da colectivi-
dade, contestação desinformada ou pura e simples manipulação política
por parte de adversários locais que não compreendem a benevolência dos
planos e políticas que estão a ser propostos. É claro que para a sociedade
civil, em particular para as ONGs e outras organizações cívicas preo-
cupadas com a política urbana e de cidade, esta percepção da sua actua-
ção está completamente desfasada da realidade. Segundo o seu ponto de
vista, as dificuldades sentidas em concretizar uma participação efectiva
prendem-se com o facto de o governo central e os municípios raramente
promoverem formas mais democráticas e transparentes de acesso aos
processos de planeamento ou à tomada de decisão. Por essa razão, a so-
ciedade civil é levada a utilizar, a par dos momentos estabelecidos por lei,
outros métodos menos convencionais de protesto, de modo a defender
os seus interesses e a chamar a si a legitimidade de participar na tomada
de decisão. Estes confrontos levam, em muitos casos, a situações de im-
passe, protesto e contestação que impedem a resolução dos problemas ur-
banos prementes que afectam toda a colectividade.

Da exposição até agora efectuada ressaltam duas características relati-
vamente à natureza do «país desordenado». Por um lado, descortina-se
que a percepção do «país desordenado» se apoia na dicotomia «nós vs.
eles». Esta dicotomia simplifica o papel desempenhado por cada agente,
as suas práticas, os seus valores e motivações a um mero estereótipo. 
A dicotomia acaba por estruturar a forma como se conceptualizam as
políticas de planeamento e governança urbana, dado que configuram
uma lógica específica de legitimidade de participação na elaboração e
concretização dessas políticas e na responsabilização – ou desrespon-
sabilização – pelos resultados obtidos em termos do desenvolvimento
do território. De acordo com a percepção do «país desordenado», as
legitimidades e as lideranças são constantemente postas em causa e ne-
gociadas em espaços conceptuais concomitantes, mas por vezes parale-
los, com o sistema de planeamento e governança urbana.
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Por outro lado, subjacente à percepção do «país desordenado» en-
contra-se uma interpretação restrita do papel da formalidade e da infor-
malidade enquanto mecanismos mediadores da acção. Para a opinião
pública, a maior parte das acções que transformaram o território decor-
reram de forma casuística e por intermédio de um certo tipo de relações
de informalidade, algumas delas conotadas com o favorecimento e a
corrupção. Em lugar de terem sido seguidos os procedimentos legal-
mente estabelecidos, certos agentes utilizaram as suas redes pessoais de
contactos e outros mecanismos paralelos por forma a negociarem os re-
cursos necessários à concretização dos seus objectivos, bem como de
modo a gerirem as interdependências inerentes à complexidade do sis-
tema de planeamento urbano. Esta informalidade é tomada como pre-
judicial para a transparência do processo de planeamento, ou eticamente
indesejável como prática de planeamento, já que é facilmente confun-
dida e tomada por favorecimento e corrupção. Contudo, ao definir-se,
no contexto da percepção do «país desordenado», que a formalidade é
desejável e a informalidade indesejável excluem-se as circunstâncias em
que a primeira prejudica e a última facilita o planeamento e a gover-
nança urbana. Acima de tudo, será importante compreender a natureza
e a extensão da coexistência de ambas as estratégias de acção no con-
texto do sistema português de planeamento e governança urbana.

Partindo deste conjunto de observações, a secção seguinte apresenta
a história do Programa POLIS no período de 1999 a 2006. O Programa
constitui uma política urbana desenvolvida pelo governo central na ten-
tativa de contrariar a lógica do «país desordenado». Uma vez que o
Programa parte desta percepção e das condicionantes a ela associadas, a
análise da implementação do Programa POLIS permite abrir uma janela
sobre os sistemas de planeamento e governança urbana no país.

Programa POLIS: decisões e indecisões 
de uma política urbana

Esta secção apresenta a história do desenvolvimento e implemen-
tação do Programa POLIS a nível nacional no período de 1999 a 2006.
A figura 4.1 representa a cronologia dos eventos associados ao
Programa, incluindo acontecimentos de âmbito nacional que afectaram
directa ou indirectamente o seu percurso de implementação, servindo
assim de elementos estruturadores ao historial do Programa. Da leitura
da figura 4.1 facilmente se identifica que, no período de cerca de sete
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1312 14 15 16 1718 19

Evento nacional Evento POLIS Mudança de ministro POLIS

Governo/primeiro-ministro
1 António Guterres  9 Durão Barroso 15 Santana Lopes 18 José Sócrates 

(PS) (PSD/CDS-PP) (PSD/CDS-PP) (PS)
3 Presidência portuguesa da UE

Ministro POLIS
1 José Sócrates 9 Isaltino Morais 11 Amílcar Theias 14 Arlindo Cunha 15 Luís Arnaut 18 Francisco

Nunes Correia

Coordenador nacional do Programa POLIS
5 Francisco Nunes Correia 13 João Teixeira 19 José Pinto Leite

Figura 4.1 – Cronologia do Programa POLIS e acontecimentos de âmbito
nacional no período de 1999 a 2006

Eventos

1999
1  25 Outubro – XIV Governo Constitucional (PS),

após eleições legislativas de 10 de Outubro de 1999
- António Guterres, primeiro-ministro
- José Sócrates, MAOT
- Joaquim Pina Moura, ministro das Finanças

2  18 Novembro – MAOT designa grupo de trabalho
liderado por Francisco Nunes Correia para elaborar o
«Programa Cidades»

2000
3  1 Janeiro – Presidência portuguesa da UE (até 30 de

Junho de 2000)

4  14 Abril  – Apresentação pública do Programa POLIS

5  15 Maio – Aprovação do Programa POLIS pelo
Conselho de Ministros
Francisco Nunes Correia escolhido para coordenador
nacional

6  6 Julho – Assembleia da República aprova a autoriza-
ção legislativapara criação do regime especial das so-
ciedades POLIS

2001
7  10 Março – Guilherme d’Oliveira Martins assume o

lugar de ministro das Finanças após demissão de Pina
Moura

8  16 Dezembro – Primeiro-ministro António Guterres
demite-se após derrota nas eleições autárquicas

2002
9  6 Abril – XV Governo Constitucional (coligação

PSD/CDS-PP), após eleições legislativas de 17 de
Março de 2002
- José Manuel Durão Barroso, primeiro-ministro
- Isaltino Morais, MCOTA
- Manuela Ferreira Leite, ministra de Estado e das
Finanças

2003
10 31 Março – Isaltino Morais demite-se por alegado es-

cândalo financeiro

11 9 Abril – Amílcar Theias substitui Isaltino Morais

12 31 Dezembro  – Francisco Nunes Correia termina o
seu mandato como coordenador nacional do
Programa POLIS

2004
13 22 Janeiro – João Teixeira assume o lugar de 

coordenador nacional

14 21 Maio – Arlindo Cunha substitui Amílcar Theias,
que se demite sob pressão do primeiro-mnistro
Durão Barroso

15 21 Julho – XVI Governo Constitucional (coligação
PSD/CDS-PP), após saída de Barroso para presidente
da Comissão Europeia
- Pedro Santana Lopes, primeiro-ministro
- Luís Arnaut, MCALHDR
- Bagão Félix, ministro das Finanças da
Administração Pública

16 10 Dezembro – Alegando instabilidade governativa,
o presidente da República, Jorge Sampaio, convoca
eleições legislativas

2005
17 12 Março – XVII Governo Constitucional (PS),

após eleições legislativas de 20 de Fevereiro de 2005 
- José Sócrates, primeiro-ministro
- Francisco Nunes Correia, MAOTDR
- Luís Campos e Cunha, ministro das Finanças

18 28 Abril – José Pinto Leite assume o lugar de 
coordenador nacional do POLIS

19 21 Julho – Teixeira dos Santos assume o lugar de
ministro das Finanças, após demissão de Campos e
Cunha
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anos, o Programa POLIS conviveu com um total de quatro governos,
seis ministros da tutela (e seis ministros das Finanças) e três coorde-
nadores nacionais, para além de duas eleições autárquicas. Este é um
historial de vontades políticas alternadas com momentos de indecisão.
À medida que a história se vai desenrolando, é possível verificar como
as percepções inerentes à imagem do «país desordenado» servem de
base não só à definição dos objectivos e estrutura do Programa, mas
também à interpretação do seu processo de implementação.

O momentum para o «Programa Cidades»

A reeleição em Outubro de 1999 do governo socialista liderado por
António Guterres trouxe consigo uma mudança política a nível dos 
sectores do ambiente e ordenamento do território. Depois de quase
duas décadas de separação política, ambas as áreas voltaram a estar in-
tegradas num mesmo ministério em que as duas figuravam com igual
relevância política. 15 Tal sucede com a criação do Ministério do
Ambiente e do Ordenamento do Território (MAOT), à data liderado
por José Sócrates, que terá procurado iniciar o seu mandato com uma
política forte de requalificação do ambiente urbano nas cidades médias
portuguesas.

O MAOT terá fundamentado a sua iniciativa em quatro aspectos do
contexto político e social da época. Em primeiro lugar, a percepção do
«país desordenado» era uma imagem corrente quer no discurso político
e técnico, quer no ideário da opinião pública. Face a esta percepção
alargada, estaria na ordem do dia travar os males de que padecia o país.
A recente operação de reconversão urbana implementada em Lisboa
entre 1993 e 1998, por ocasião da Exposição Internacional Expo 98,
abrira, para a maioria dos portugueses, um novo paradigma de espaço
urbano. 16 Os padrões de qualidade introduzidos na zona oriental de
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15 Em governos anteriores, a pasta do Ambiente encontrava-se sob a tutela da
Habitação e Obras Públicas (1976-1980) ou em tutelas distintas (1981-1999).

16 A Expo 98 consistiu numa operação de reconversão urbana e reabilitação
ambiental de 330 ha da zona oriental de Lisboa, de modo a albergar a Exposição
Internacional de Lisboa entre Maio e Setembro de 1998. Tal como havia sucedido
noutros países organizadores de exposições internacionais, o governo português apro-
veitou a oportunidade da realização deste megaevento para reabilitar uma zona
degradada de Lisboa, dotando-a de várias infra-estruturas típicas das cidades globais:
arquitectura de ponta, uma estação de transportes multimodal, edifícios de serviços para
empresas multinacionais, edifícios de comércio, habitação para novos residentes e
espaços públicos de elevada qualidade.
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Lisboa contrastavam com a falta de atractividade encontrada na maio-
ria das cidades do país. Rapidamente, os municípios começaram a so-
nhar ter a sua pequena Expo, um desejo claramente apoiado no deslum-
bramento sentido por aqueles que visitaram a Exposição. Em suma,
difundir a experiência da Expo 98 a outras partes do país, no combate
à imagem do «país desordenado», seria uma política que traria ao
MAOT a aceitação tanto da opinião pública como das autarquias locais.

Em segundo lugar, esta operação de reconversão urbana tinha sido
concebida e implementada num curto espaço de cinco anos (1993-
-1998), criando assim a expectativa de que o feito poderia ser repro-
duzido noutras partes do país com igual rapidez. Segundo o MAOT, tal
sucesso devia-se ao modelo empresarial utilizado, com a criação da em-
presa pública para a gestão de toda a intervenção, a Parque Expo 98, SA.
Neste contexto, o Estado aparecia como facilitador de intervenções
públicas no domínio do planeamento urbano, com a atribuição à em-
presa de um regime de excepção para a área de intervenção.17 Apesar de
a Parque Expo ter sido objecto de alegados escândalos financeiros após
a conclusão da Exposição, o MAOT entendeu que a empresa que agora
tutelava 18 detinha um know-how acumulado nas áreas de planeamento
urbano e gestão de projecto ímpar no mercado português, know-how
esse que importava capitalizar e disseminar para outras áreas do país.

Em terceiro lugar, o governo socialista necessitava de uma política
forte capaz de marcar a agenda política nacional. A maioria dos projec-
tos emblemáticos que o governo havia tido em mãos durante o seu
primeiro mandato (1995-1999) tinha sido herdada do governo social-de-
mocrata liderado por Cavaco Silva. 19 O MAOT terá entendido que
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17 A Parque Expo 98, SA, foi criada em 1993, tendo-lhe sido cometido o poder legal
de levar a cabo o processo de «concepção, execução, construção, exploração e
desmantelamento da Exposição Internacional de Lisboa de 1998 [...] bem como a
intervenção de reordenação urbana da zona de intervenção da Exposição» (Decreto-Lei
n.º 88/93, de 23 de Março). Contrariamente à legislação existente, o regime de excepção
criado para a Parque Expo permitia à empresa conduzir todo o processo de
planeamento, expropriações e licenciamentos à margem dos dois municípios abran-
gidos pela área de intervenção, Lisboa e Loures. De igual modo, todo o processo de
planeamento urbano decorreu sem que houvesse lugar a discussão pública das
propostas, nem tão-pouco a avaliação de impacto ambiental. Tal sucedeu em virtude de
se entender que esses processos iriam interferir com a atempada conclusão da operação
a tempo do início da Exposição.

18 Entre Março de 1993 e Outubro de 1999, a Parque Expo foi tutelada pelo
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Após as eleições de
Outubro de 1999, a Parque Expo passa para a alçada do MAOT.

19 São exemplos disso os investimentos nas redes de acessibilidades e auto-estradas,
a Ponte Vasco da Gama e até mesmo a Expo 98.
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uma política centrada na melhoria do ambiente urbano das cidades
seria percepcionada como inovadora se comparada com os investimen-
tos em infraestruturas rodoviárias realizados pelos seus antecessores
políticos. Aliás, as temáticas do ambiente urbano e da governança ur-
bana ganhavam cada vez maior destaque em termos de política de am-
biente e sustentabilidade na União Europeia (UE). Esse viria a ser um
dos temas em debate durante a presidência portuguesa da UE, a decor-
rer entre Janeiro e Junho de 2000. Assim, o governo português apresen-
tar-se-ia com uma agenda forte nessa matéria, mostrando aos seus par-
ceiros europeus aquilo que se estava a fazer no país. 20 Finalmente, a
imagem de inovação e modernidade que uma política de ambiente ur-
bano transmite serviria igualmente a popularidade política do ministro
dentro do próprio Partido Socialista. 21

Em quarto lugar, o MAOT sabia que existiam fundos comunitários
disponíveis para acções de requalificação do ambiente urbano no âm-
bito do 3.º Quadro Comunitário de Apoio (QCA III) para o período
de 2000-2006. A negociação deste QCA contemplou duas medidas
dedicadas à qualificação de cidades e requalificação metropolitana, as
quais se destinavam essencialmente a acções integradas nas cidades mé-
dias, tendo em vista o reforço da sua competitividade regional e o de-
senvolvimento do sistema urbano nacional. 22 Para tal seria necessário
que as cidades médias conseguissem atrair empresas e quadros médios
para aí se fixarem, introduzindo um conjunto de infra-estruturas e es-
paços públicos de qualidade que reforçassem a atractividade que ha-
viam perdido em consequência de um rápido processo de urbanização,
de acelerada descaracterização dos seus centros históricos e de
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20 Esta lógica de mostrar trabalho inovador a ser desenvolvido no país parece ter
surtido efeito junto dos restantes Estados membros. Segundo quatro dos entrevistados,
quando Portugal apresentou o Programa POLIS ao Conselho informal de Ministros do
Ambiente, decorrido no Porto em Abril de 2000, diversos países mostraram-se
entusiasmados com as potencialidades da agenda política e a estrutura institucional do
Programa.

21 Aquando da apresentação pública do Programa POLIS, a oposição e até facções
dentro do próprio Partido Socialista acusaram o ministro do Ambiente de utilizar o
Programa POLIS como forma de tirar dividendos políticos dentro do partido e, em
particular, junto dos autarcas socialistas.

22 Estes objectivos haviam sido estabelecidos no Plano Nacional de Desenvol-
vimento Económico e Social (PNDES) (MPAT, 1998) e mais tarde apresentados à
Comissão Europeia, em Outubro de 1999, no âmbito do Plano de Desenvolvimento
Regional (PDR) (MEPAT, 1999), tendo o QCA III sido aprovado na generalidade em
Março de 2000, quando o Programa POLIS ainda estava em elaboração.
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degradação dos seus elementos naturais. 23 Neste contexto, a disponi-
bilidade de fundos comunitários para o período de 2000-2006 consti-
tuía uma oportunidade fundamental para promover iniciativas públicas
no domínio do ambiente urbano, intervenções essas que dificilmente
conseguiriam ser suportadas exclusivamente pelo Orçamento de Estado
ou pelos orçamentos das autarquias.

Em suma, vários elementos estruturais do contexto nacional e inter-
nacional se congregaram para que, no fim de 1999, o MAOT pusesse
em andamento uma versão facilitadora, mas ao mesmo tempo volun-
tarista, da acção do Estado face à política urbana e de cidades.

A elaboração de uma política de ambiente urbano

Sem saber que o seu mandato não duraria mais do que dois anos, o
ministro José Sócrates lançou-se de imediato no desenvolvimento desta
política, criando um grupo de trabalho para estabelecer as linhas mes-
tras do «Programa Cidades – Programa Nacional de Requalificação
Urbana e Valorização Ambiental das Cidades». 24 O grupo de trabalho
era liderado por Francisco Nunes Correia e incluía ainda outros três téc-
nicos da administração pública, cuja experiência profissional abrangia as
áreas do ambiente, planeamento urbano, administração do território e
fundos comunitários, e um administrador da empresa Parque Expo que
havia participado na implementação da Exposição. 25

O grupo de trabalho iniciou oficialmente as suas actividades em
Novembro de 1999 e viria a entregar a sua proposta no final do mês de
Março de 2000. O ministro José Sócrates seguiu o desenvolvimento do
programa de perto, tendo estabelecido cinco objectivos iniciais: (1) o pro-
grama deveria seleccionar um conjunto limitado de cidades – entre seis e
oito –, de modo a concentrar um nível de investimento capaz de operar
uma transformação visível no espaço público dessas cidades; (2) escolher
as cidades com base em planos e projectos existentes, mas, acima de tudo,
inovadores e congregando uma visão estratégica do papel dessas cidades
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23 No prefácio a um livro de Partidário (2000) sobre indicadores de qualidade de
ambiente urbano, e após ler o referido documento uns anos antes, José Sócrates explica
ter ficado convencido de que Portugal teria de criar uma política direccionada para o
ambiente urbano como forma de melhorar a atractividade das suas cidades.

24 Despacho n.º 47/A/MAOT, de 18 de Novembro.
25 O grupo de trabalho era constituído por Francisco Nunes Correia (coordenador),

Biencard Cruz (DGOTDU), Pedro Liberato (DGA), Luís Morbey (DGA) e Rolando
Borges Martins (Parque EXPO).
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nas regiões em que se inserissem, procurando assim gerar um conjunto de
intervenções exemplares para outras cidades no país; (3) capitalizar o
conhecimento adquirido pela Parque Expo em termos de planeamento ur-
bano e gestão de projecto e obra, difundindo a experiência da Expo 98 a
outros pontos do país; (4) criar, em parceria com os municípios, uma es-
trutura institucional efémera para liderar a gestão das intervenções, de
modo a evitar os constrangimentos burocráticos da administração pública
a nível do planeamento urbano, bem como evitar a proliferação de outras
empresas públicas como a Parque Expo; finalmente, (5) desenvolver um
programa exclusivamente dentro da jurisdição do MAOT, de modo a evi-
tar uma coordenação directa com outros ministérios.

Orientados por estes objectivos iniciais, os membros do grupo de
trabalho começaram por rever as políticas urbanas desenvolvidas no
contexto europeu e em Portugal nos últimos anos. A nível nacional,
duas políticas ajudaram a estabelecer os contornos do programa. Uma
das políticas foi o PROSIURB – Programa de Consolidação do Sistema
Nacional Urbano e Apoio à Execução dos Planos Directores Muni-
cipais 26, uma iniciativa governamental para o período de 1994-1999,
tendo em vista apoiar os municípios das cidades médias e centros ur-
banos complementares no desenvolvimento de planos estratégicos. Um
dos aspectos particulares do PROSIURB era a criação de um gabinete
de cidade, composto pelas forças vivas locais, para apoiar os municípios
no desenvolvimento de uma visão estratégica. Embora esta experiência
de planeamento participativo não tenha tido muita expressão no âm-
bito do PROSIURB, o grupo de trabalho considerou oportuno recupe-
rá-la, a par da lógica de planeamento estratégico, como dois aspectos-
-chave a serem incluídos no programa que estava a desenvolver. A se-
gunda política nacional que influenciou os objectivos do programa seria
o estudo sobre o sistema urbano nacional (DGOTDU, 1997). Nesse es-
tudo referia-se o papel determinante das cidades médias na estruturação,
competitividade e desenvolvimento económico e social do país, sendo
desde logo apontado um conjunto de cidades capazes de servir de ân-
coras a essa dinamização regional.27 Foi a partir deste grupo de cidades
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26 Despachos MPAT n.os 6/94 e 7/94, de 26 de Janeiro, Diário da República, 2.ª série.
27 Em muitos casos, as cidades médias não eram consideradas individualmente, mas

eram antes apresentadas como constelações de cidades com dinamismo regional
potencial, donde se destacam Viana do Castelo, Braga, Guimarães, Vila Real, Chaves,
Bragança, Aveiro, Coimbra, Leiria, Viseu, Guarda, Covilhã, Castelo Branco, Tomar,
Santarém, Setúbal, Évora, Portalegre, Beja, Lagos, Portimão, Silves, Albufeira, Faro,
Loulé, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António.
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âncoras que o grupo de trabalho iniciou a análise dos potenciais 
candidatos à integração no âmbito do programa que estava a desen-
volver.

Para além desta revisão de políticas existentes, o grupo de trabalho
consultou diferentes técnicos e especialistas da área do planeamento re-
gional e urbano, bem como da área do ambiente, geografia, sociologia
urbana e transportes, no sentido de procurar definir como deveriam ser
as cidades portuguesas do futuro. Um dos especialistas consultados,
Félix Ribeiro, apresentou uma tipologia de cidades que veio a ser in-
corporada no programa e que consistia em pensar as cidades em função
de quatro desígnios estratégicos: (1) cidades verdes; (2) cidades digitais;
(3) cidades do conhecimento e do entretenimento; (4) cidades interge-
racionais. 28 Esta tipologia de cidades encontra-se em linha com as mais
recentes estratégias de competitividade global de cidades, tendo, contu-
do, um vinco marcadamente europeu pelas suas preocupações de sus-
tentabilidade do ambiente urbano. Numa sessão de brainstorming con-
duzida pelo grupo de trabalho com esses especialistas foram feitas várias
outras recomendações, das quais se destacam: (a) o âmbito do progra-
ma deveria ser alargado para além das cidades médias de modo a incluir
os subúrbios das áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa; (b) apro-
veitar a oportunidade lançada pelo programa para rever a legislação de
ordenamento e urbanismo, eliminando a sua excessiva complexidade;
(c) procurar coordenar o programa com outros actualmente em desen-
volvimento, mas geridos por diferentes ministérios; 29 (d) abrir a dis-
cussão do programa a uma participação pública mais alargada, de forma
a gerar uma mobilização social em torno da temática da qualidade do
ambiente urbano; finalmente, (e) estimular a implementação de sis-
temas de monitorização e avaliação ambiental e outros elementos de
desenho ecológico. De todas estas recomendações, apenas a primeira e
a última tiveram acolhimento imediato no programa.

O grupo de trabalho também foi procurar inspiração para a tipologia
das intervenções a integrar no programa noutras cidades europeias.
Contrariamente à tendência vigente de olhar para Barcelona como
modelo de renovação urbana, o grupo preferiu visitar algumas cidades
italianas. 30 Em particular, a cidade de Perugia mereceu a maior atenção
pelo facto de o seu centro urbano ter sido alvo de intervenções muito
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28 V. MAOT (2000) para uma completa descrição destes quatro tipos de cidades.
29 São exemplos o URBAN, o PROCOM, o URBCOM, o RECRIA e o REHABITA.
30 Perugia, Orvieto, Bolonha e Milão.
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confinadas e cirúrgicas. O grupo denotava assim a preocupação de en-
contrar tipologias de intervenções que procurassem manter o carácter
dos centros urbanos das cidades médias, muitas delas com uma traça de
património histórico significativo, contrastando assim com as inter-
venções em grande escala realizadas quer em Barcelona, quer mesmo
em Lisboa por ocasião da Expo 98.

Mas a parte mais significativa dos quatro meses do grupo de trabalho
foi passada a contactar com municípios de norte a sul do país. Neste
processo, os membros do grupo de trabalho, apoiados por um grupo de
técnicos da Parque Expo, procuraram identificar que cidades possuíam
planos estratégicos ou projectos inovadores capazes de se enquadrarem
na filosofia do programa que estavam a desenvolver. Uma das primeiras
cidades analisadas foi a cidade de Viana do Castelo, a qual havia de-
senvolvido em 1995, no âmbito do PROSIURB, um plano estratégico
para a cidade. O grau de coerência e ambição deste plano impressionou
o grupo de trabalho, em particular por procurar aliar os elementos am-
bientais e históricos da cidade ao seu desenvolvimento social e
económico, bem como por ter também sido acompanhado por um
gabinete de cidade. Este plano foi determinante para o delinear dos ob-
jectivos do programa pelo grupo de trabalho, bem como para definir as
tipologias de planos estratégicos e projectos a procurar noutras cidades
do país.

À medida que essa busca foi progredindo, o restrito lote inicial de
cidades 31 foi-se alargando e outras cidades foram sendo consideradas de
modo a alcançar uma certa dispersão territorial. De certa forma, esse
alargamento permitiu ainda evitar alguma tendência de favorecimento
político, dado que as cidades inicialmente consideradas eram lideradas
maioritariamente pelo Partido Socialista (quatro em sete).

Quando o programa é oficialmente apresentado, a 14 de Abril de
2000, como Programa POLIS – Programa de Requalificação Urbana e
Valorização Ambiental de Cidades (MAOT, 2000), dezoito cidades
(figura 4.2) acabariam por estar contempladas numa primeira fase do
Programa.32 Depois de estimados os custos genéricos das intervenções,
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31 Segundo uma acta da reunião do executivo municipal de Coimbra datada de 10
de Abril de 2000, eram sete as cidades em consideração: Almada (Costa da Caparica),
Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Sintra (Cacém), Viana do Castelo e Viseu.

32 Esta primeira fase correspondia à chamada linha 1 da componente 1. A estrutura
do Programa POLIS contemplava quatro componentes: componente 1, «Operações
integradas de requalificação urbana e valorização ambiental» (linhas 1 e 2), onde se
incluíam as primeiras 18 cidades (linha 1) e outras a definir (linha 2); componente 2, 
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avaliadas as disponibilidades financeiras dos fundos comunitários e de
investimento por parte dos municípios e do governo central, o Pro-
grama POLIS estabelecia uma engenharia financeira orçada em 800
milhões de euros, dos quais mais de dois terços seriam aplicados nas de-
zoito cidades iniciais. 33

O processo de elaboração dos objectivos e conteúdos do Programa
POLIS, de carácter técnico, incremental e negocial, revela-se um proces-
so algo centralizado, quer pela forma como foram montados os objec-
tivos de combate ao «país desordenado», quer pelo papel que o MAOT
reservou para si na implementação do Programa. Disso mesmo se dá
conta seguidamente.

Estrutura operacional do programa POLIS

A proposta final do Programa POLIS, apresentada publicamente em
Abril de 2000 (e mais tarde aprovada pelo Conselho de Ministros), in-
tegrava uma estrutura operacional que, de certa forma, obviaria alguns
dos problemas relacionados com a percepção do «país desordenado»,
nomeadamente pelo seu pendor empresarial e pelo papel facilitador do
Estado face aos municípios.

Era evidente na estrutura operacional do Programa POLIS a influên-
cia da Parque Expo e da experiência de planeamento e governança leva-
da a cabo durante a Expo 98. Tal como havia sido promovido na
Exposição, os objectivos principais do Programa POLIS assentavam
numa agenda de reabilitação dos espaços públicos dos centros urbanos
e dos elementos naturais das cidades, tais como linhas de água e frentes
de rio ou de mar, no acréscimo de áreas verdes e zonas pedonais, ou na
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«Intervenções em cidades com áreas classificadas como património mundial» (Angra do
Heroísmo, Évora, Guimarães, Porto e Sintra); componente 3, «Valorização urbanística
e ambiental em áreas de realojamento» (AM Lisboa e Porto); Componente 4, «Medidas
complementares para melhorar as condições urbanísticas e ambientais das cidades» 
(a definir).

33 Os valores inicialmente apresentados, em moeda antiga, correspondiam a 160
milhões de contos de investimento global e 125 milhões de contos para a compo-
nente 1 (linhas 1 e 2). A partilha do investimento era feita da seguinte forma: 75% de
fundos comunitários, 15% de financiamento pelo governo central e 10% de
financiamento pelo município. Em diversas cidades eram considerados ainda fundos
através de autofinanciamento, mas em percentagens geralmente inferiores a 10% do
investimento total. Como se irá ver mais à frente, o valor de 75% de fundos comunitários
também não se aplicava a todas as regiões do país, o que acabou por gerar a necessidade
de reprogramar as intervenções.
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Figura 4.2 – As dezoito cidades POLIS da componente 1 (linha 1)
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redução do tráfego automóvel nos centros históricos (MAOT, 2000). 
O Programa procurava ainda motivar os municípios a pensarem estra-
tegicamente as suas cidades, preparando um plano estratégico com os
aspectos gerais da sua intervenção, relacionando-a com outras em curso
ou previstas para a cidade e integrando um plano de acção detalhado
com prazos de implementação e fontes de financiamento. Esse plano
estratégico seria preparado em estreita cooperação com o Gabinete
Coordenador do Programa POLIS (GCPP) – o gabinete criado para 
coordenar o Programa a nível nacional – e posteriormente submetido
ao MAOT para aprovação.

Uma vez aprovado pelo MAOT, o plano estratégico seria levado a
cabo por uma entidade empresarial a ser criada especificamente para o
efeito, constituída por uma sociedade entre o Estado e o município em
questão. Cada uma destas sociedades, mais tarde designadas por so-
ciedades POLIS, ficaria responsável por desencadear o processo de ela-
boração de planos de urbanização e/ou de pormenor (PU/PP) con-
cretizando as intervenções estabelecidas no plano estratégico. Uma vez
que o Estado reservava para si o papel de facilitador, mas não de gestor
de intervenções urbanas, a sociedade POLIS funcionaria apenas como
corpo deliberativo sobre questões de planeamento, financiamento e
faseamento das intervenções. A gestão concreta da intervenção seria
então contratada a uma empresa do sector empresarial do Estado espe-
cializada em gestão de projecto, de modo a assegurar a implementação
atempada do Programa no período do QCA III. Encabeçando a lista de
empresas de gestão de projecto, surgiria a Parque Expo e a Porto 2001.

De acordo com a proposta inicial do Programa POLIS, e de forma a
facilitar e acelerar os procedimentos de elaboração e aprovação de planos
e projectos, as sociedades beneficiariam de um regime de excepção para-
lelo àquele de que a Parque Expo havia gozado durante a Expo 98.
O regime especial integrava poderes de planeamento, expropriação,
administração do domínio público do Estado e de licenciamento nas
áreas de intervenção do Programa POLIS. Desta forma, os municípios
entregariam às sociedades poderes que lhes estavam cometidos na 
legislação em vigor (isto é, os municípios passariam a partilhar essas
responsabilidades directamente com o Estado). 34 O MAOT ficaria
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34 À data da apresentação do Programa POLIS estava já em vigor o Decreto-Lei 
n.º 380/99, de 22 de Setembro, que estabelecia o regime jurídico dos instrumentos 
de gestão territorial, incluindo os planos de urbanização e os planos de pormenor
(PU/PP).
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ainda responsável por aprovar directamente os planos e projectos
POLIS, eliminando assim a aprovação dos planos pelas assembleias mu-
nicipais e a ratificação dos mesmos pelo Conselho de Ministros. Por
outro lado, o Programa estabelecia prazos mais curtos para a apreciação
dos planos por uma comissão técnica de acompanhamento (CTA) 35

composta exclusivamente por representantes da administração central e
local. 36 Por fim, a proposta do Programa POLIS era omissa quanto à
existência de um período formal de discussão pública, tal como estava
estabelecido na legislação em vigor. Ficava, pois, a dúvida de saber se o
regime especial que se propunha para o Programa POLIS previa ou não
tais momentos ou se a discussão pública seria eliminada a favor de uma
célere implementação.

Este regime de excepção congregava em si mesmo a essência do «país
desordenado», ou melhor, o que o MAOT e o seu grupo de trabalho
julgam necessário para transformar e melhorar essa condição. Nele se
congrega um ataque às ineficiências do Estado, da administração públi-
ca e das autarquias e uma perspectiva de indiferença face ao papel dos
cidadãos e grupos de interesses, na medida em que não é claro como, e
se, se processaria o seu envolvimento. O estado de excepção assim es-
tabelecido redistribui a legitimidade de participação e a responsabiliza-
ção, incluindo certos agentes e excluindo outros da implementação do
Programa POLIS.

A criação das sociedades POLIS e do respectivo regime de excepção
requeria uma autorização legislativa por parte da Assembleia da
República, já que estaria em causa a concessão de direitos cometidos aos
outros municípios. Para o MAOT este regime especial justificava-se pela
necessidade de conferir eficiência ao Programa e assegurar que as inter-
venções seriam concluídas dentro do horizonte temporal do QCA III
(2000-2006). Contudo, estas pretensões do MAOT deram origem, de
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35 De acordo com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, o acompanhamento
dos PU/PP era feito pela respectiva comissão de coordenação regional (CCR) e mais
tarde pela comissão de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR), «garantindo
a audição das entidades representativas dos interesses a ponderar» (n.º 7 do 
artigo 75.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro). Assim, o Programa POLIS
retirou a competência da coordenação dos PU/PP das CCR/CCDR, entregando-a a
uma CTA idêntica à que foi utilizada no âmbito da EXPO 98 e presidida pela Direcção-
-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU).

36 As CTAs vieram a ser compostas por representantes do MAOT (DGOTDU), do
Ministério das Finanças, do Ministério do Equipamento Social, do Ministério da
Cultura e da câmara municipal respectiva.
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imediato, a contestações por parte da oposição política e de outros sectores
da sociedade. Por um lado, questionava-se o facto de o regime especial
constituir um assalto à lógica da democracia representativa, à trans-
parência e à responsabilização política. Se as decisões sobre o espaço
público passavam a ser feitas por um grupo restrito de pessoas e longe
do escrutínio popular, que garantias poderiam ser dadas de que se es-
taria a decidir em favor do interesse público e não apenas de alguns? Por
outro lado, a introdução de regras de excepção e mecanismos paralelos,
em nome da eficiência do Programa, tornaria menos premente a neces-
sidade de transformar, sob desígnios de eficiência e eficácia, o próprio
sistema de planeamento e governança urbana em vigor. Para muitos
críticos, num «país a sério», as políticas deveriam ser implementadas
através do seu sistema administrativo, não devendo ser necessários
regimes especiais para se conseguir ser eficiente.

De certa forma, estas críticas e reacções revelam a desconfiança,
patente na percepção do «país desordenado», face à forma como o
Programa foi delineado pelo governo central e ao papel que este reser-
vava para si próprio durante a sua implementação.

Negociação do Programa POLIS na Assembleia da República

Após a aprovação do Programa em Conselho de Ministros em Maio
de 2000 37 e da nomeação de Francisco Nunes Correia para liderar o
GCPP, 38 o MAOT submeteu à Assembleia da República uma propos-
ta de lei que visava autorizar o governo a criar o regime especial aplicá-
vel às sociedades POLIS. 39 Uma vez que o Partido Socialista detinha
igual número de lugares que os restantes partidos políticos com assento
parlamentar, iniciaram-se negociações no sentido de obter a aprovação
da referida proposta de lei.

A proposta foi recebida pela oposição com muita suspeição. Para além
das questões já explicitadas anteriormente, um dos pontos questionados
foi a razão da escolha das dezoito cidades iniciais e até que ponto tal es-
colha serviria interesses eleitorais, já que as eleições autárquicas teriam lugar
em Dezembro de 2001. Os deputados da oposição acusaram o MAOT 
de tentar monopolizar o acesso dos municípios aos fundos comunitários
ao dedicar três medidas dos programas operacionais do QCA III para 
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37 Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2000, de 15 de Maio.
38 Resolução n.º 58/2000, de 16 de Maio.
39 Proposta de lei n.º 30/VIII/1, de 16 de Maio.
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as intervenções POLIS. 40 Para os deputados, esta «usurpação» pelo go-
verno central dos direitos dos municípios estendia-se ainda às questões
da autonomia municipal em termos de gestão do território, em nome de
uma alegada eficiência de implementação. Para alguns deputados, as câ-
maras municipais encontravam-se capacitadas para levar a cabo este tipo
de iniciativa, não necessitando para isso de estabelecer parcerias com o
governo central. Por fim, surgiram ainda críticas ao MAOT, visando o
pretenso favorecimento da Parque EXPO em todo o processo, o que era
visto como uma tentativa de injectar fundos para sustentar a estrutura
empresarial da instituição.

Apesar de toda esta contestação e oposição, um partido parecia estar
aberto a negociações sobre o Programa POLIS. Tratava-se do Bloco de
Esquerda, partido que pela primeira vez havia elegido dois deputados à
Assembleia da República nas eleições de Outubro de 1999. Os dois
votos do Bloco de Esquerda seriam suficientes para fazer passar o
regime especial no parlamento, pelo que os socialistas apostaram em
negociar o Programa com esse partido. Para o Bloco de Esquerda o
Programa Polis representava uma oportunidade de o partido se envolver
mais directamente na governação e assim demonstrar ao seu eleitorado
que os seus votos estariam a ter repercussão na vida nacional. De certa
forma, o partido estava apostado em apresentar-se como alternativa à es-
querda e o Programa POLIS constituía uma área de governação em que
esse papel seria facilmente desempenhado.

De modo a apoiar a sua decisão e avaliar as propostas do MAOT, o
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda 41 contactou com vários téc-
nicos e especialistas da área do ambiente, urbanismo e transportes. 42

Destas consultas o Bloco de Esquerda recolheu impressões positivas
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40 As designações e a numeração das medidas variam consoante o respectivo POR.
Uma das medidas corresponde à medida «Ambiente» do eixo 3, «Intervenções da
administração central regionalmente desconcentradas». As outras medidas estão
integradas no eixo 2, «Acções integradas de base territorial», correspondendo à medida
«Qualificação e competitividade das cidades – componente territorial» e à medida
«Qualificação e competitividade das cidades – componente empregabilidade».

41 O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda era composto pelos deputados Fran-
cisco Louçã e Luís Fazenda.

42 Um dos especialistas que maior apoio deu ao Bloco de Esquerda nas negociações
do Programa POLIS foi Fernando Nunes da Silva. Nunes da Silva, professor
universitário na área do urbanismo e transportes, à data militante no Bloco de Esquerda,
estava já familiarizado com o Programa POLIS, pois havia sido contactado pelo MAOT
para participar na reunião de técnicos e especialistas que decorreu durante a elaboração
do Programa, antes de Maio de 2000.
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sobre os objectivos genéricos do Programa POLIS, embora comple-
mentadas por diversas preocupações sobre os mecanismos inerentes ao
regime especial. Por fim, o Bloco de Esquerda decide apoiar a proposta
do MAOT desde que preenchidas sete condições. Primeiro, os PU/PP
deveriam ser submetidos à aprovação da respectiva assembleia munici-
pal, de modo a assegurar que eram mantidos os procedimentos
democráticos e de autonomia do governo local. Segundo, a aprovação
dos planos deveria ser precedida de um período de discussão pública de
pelo menos trinta dias. Terceiro, a gestão das intervenções deveria ser
alargada a outras empresas, para além da Parque Expo, sendo a respec-
tiva atribuição definida por concurso público. Quarto, os municípios
deveriam manter o poder de licenciamento dos projectos elaborados no
âmbito das intervenções POLIS, em vez de este ser cometido integral-
mente às sociedades. Quinto, as sociedades POLIS deveriam conduzir
uma extensa campanha de informação a nível local, recorrendo a dife-
rentes formas de distribuição de informação ao público em geral. Sexto,
cada município deveria instituir uma comissão local de acom-
panhamento (CLA) para seguir o desenvolvimento dos instrumentos de
ordenamento do território no âmbito das intervenções POLIS. A CLA
deveria funcionar como um fórum mensal aberto a todos quantos nele
quisessem participar. 43 Por fim, o MAOT deveria abrir um concurso
público para a componente 4 e para a linha 2 da componente 1, de
modo que outras cidades pudessem candidatar-se livremente ao
Programa POLIS. As candidaturas deveriam ser avaliadas por um painel
independente de peritos de diversas áreas de especialidade preocupadas
com as cidades e a vivência no ambiente urbano. 44 Depois de várias ne-
gociações e ajustes mútuos, os socialistas aceitaram as condições im-
postas pelos deputados do Bloco de Esquerda. Contudo, a criação das
CLA ficou estabelecida apenas como um compromisso político assumi-
do pelo MAOT, não ficando especificamente vertido na legislação que
viria a ser produzida especificamente para o Programa POLIS. 45 A au-
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43 Segundo um dos entrevistados, o modelo da CLA foi inspirado nos fóruns do
orçamento participativo de Porto Alegre, Brasil.

44 Este processo decorreu entre Abril e Julho de 2001 e teve a colaboração de um
painel de avaliação de 21 especialistas. Os especialistas recomendaram ao MAOT a
inclusão de oito cidades na linha 2 da componente 1 – Chaves, Marinha Grande,
Portalegre, Setúbal, Sines, Tomar, Torres Vedras e Valongo –, às quais o ministro
adicionou duas outras cidades – Gondomar e Vila Franca de Xira – por sua iniciativa.
Este processo não será objecto de análise no presente capítulo.

45 A criação da CLA ficou estabelecida num memorando entre o Bloco de Esquerda
e o MAOT.
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torização legislativa para o governo criar o regime especial foi votada em
Julho de 2000, tendo passado com a abstenção do Bloco de Esquerda 46

e a oposição de todos os restantes grupos parlamentares. 47

Refira-se que os procedimentos resultantes destas negociações alte-
raram substancialmente os intentos iniciais do Programa POLIS de gerir
estas intervenções da mesma forma que havia sido implementada a
Expo 98. A diferença principal tinha a ver com o facto de que as so-
ciedades POLIS não teriam as mesmas prerrogativas sobre o território
que a Parque Expo havia tido durante a Exposição, em que tinha plena
autonomia sobre o território que lhe havia sido cometido. A pondera-
ção entre questões de eficiência e questões de transparência e respon-
sabilização política constituía assim um debate profundo da natureza
da democracia.

Perante estas alterações, o MAOT reservaria para si um papel ainda
mais mobilizador da acção pública, pois dependeria de si a capacidade
de coordenar de perto a implementação do Programa, de modo a ob-
viar a «perda» de eficiência que o sistema mais autocrático, agora re-
jeitado, alegadamente traria à acção das sociedades. Todavia, é a partir
daí que vão surgir as principais dificuldades que o Programa POLIS viria
a encontrar ao longo da sua implementação. Acima de tudo, os princi-
pais problemas surgem da incapacidade dos diferentes sectores do go-
verno, em particular da administração central, e também das autarquias
em assumirem o papel facilitador e a liderança que lhes havia sido
cometida na estrutura operacional e governativa do Programa POLIS
aquando da sua elaboração. Disso daremos conta nas secções seguintes.

O POLIS em acção: os primeiros vinte e um meses 
(Junho de 2000-Fevereiro de 2002)

Depois de aprovada a autorização legislativa, cada cidade começou a
preparar a criação da sua sociedade POLIS. 48 Cada sociedade era com-
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46 O Bloco de Esquerda optou por se abster na votação por entender que, apesar de
tudo, o Programa POLIS tinha elementos que não coincidiam inteiramente com a sua
estratégica política.

47 Lei n.º 18/2000, de 10 de Agosto. O regime especial seria mais tarde especificado
no Decreto-Lei n.º 314/2000, de 2 de Dezembro, e no Decreto-Lei n.º 330/2000, de 27
de Dezembro.

48 A primeira sociedade POLIS a ser criada foi a de Viana do Castelo, a 11 de Agosto
de 2000. Até ao fim do ano de 2000 foram criadas mais oito sociedades. A última a ser
criada foi a Sociedade da Costa de Caparica, a 20 Agosto de 2001. A intervenção na
cidade do Porto ficou entregue à Porto 2001, SA.

04 Cidade Cap. 4  19/11/08  16:39  Page 161



posta por uma parceria entre o Estado, com 60% do «capital social», de-
tida em conjunto pelo MAOT e pelo Ministério das Finanças, e o mu-
nicípio, com os restantes 40%. Esta distribuição de poder era na prática
pouco importante, já que ambos os accionistas viriam a estabelecer que
as decisões seriam tomadas por mútuo acordo. De modo a evitar a
manutenção destas sociedades para além da implementação das inter-
venções, as sociedades POLIS tinham uma duração limitada à con-
cretização das acções previstas no plano estratégico. 49

Enquanto as negociações políticas decorriam na Assembleia da Repú-
blica, equipas técnicas da Parque Expo deslocaram-se à maioria das de-
zoito cidades, tendo em vista desenvolver os planos estratégicos que
viriam a estar na base da criação de cada sociedade POLIS. Cada cidade
apresentava um grau de maturação de ideias diferenciado, pelo que as
equipas da Parque Expo procuraram definir um plano estratégico orien-
tado para a acção em conjunto com o presidente da câmara, os seus téc-
nicos e outras equipas externas a trabalhar para o município. Este tra-
balho permitiu que os planos estratégicos funcionassem principalmente
como planos de acção, com uma programação das intervenções e das
fontes de financiamento.

Todo este processo de elaboração dos planos estratégicos, bem como
a subsequente implementação do Programa POLIS nos dois primeiros
anos, foram seguidos sempre de perto pelo GCPP, bem como pelo
próprio ministro Sócrates, através do seu gabinete. O GCPP e o gabi-
nete do ministro encontravam-se muito articulados e daí resultaria a
vontade política que fazia o Programa superar muitos dos obstáculos
que se lhe iam colocando. 

Quanto à gestão das intervenções POLIS, a Parque Expo acabaria por
ficar responsável por dez das dezoito cidades inicialmente avançadas
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49 As sociedades POLIS são sociedades anónimas de capitais exclusivamente
públicos que se regem pelo regime jurídico do sector empresarial do Estado. As
sociedades são compostas por uma assembleia geral de accionistas (órgão deliberativo),
um fiscal único (órgão de fiscalização) e um conselho de administração (órgão
executivo). Todos estes lugares eram não remunerados. O conselho de administração é
composto por três vogais, dois em representação do Estado, um dos quais preside, e um
em representação do município. O presidente do conselho de administração da
sociedade foi inicialmente o presidente da direcção regional do ambiente e do
ordenamento do território (DRAOT), tendo passado a ser o presidente da comissão de
coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) aquando da fusão das DRAOT com
as comissões de coordenação regional (CCR) em 2003. O segundo vogal do Estado era
usualmente o gestor de projecto da intervenção. O vogal do município era na maioria
dos casos representado pelo presidente da câmara municipal ou por um vereador da
área do urbanismo.
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pelo Programa, 50 quer por serem as cidades cujas intervenções eram
mais complexas ou onde o envolvimento da Parque Expo estava já mais
avançado. 51 A gestão das restantes cidades foi aberta a outras empresas,
através de um concurso público, tal como havia sido acordado nas ne-
gociações no parlamento. Todas as empresas de gestão de projecto ti-
nham de conduzir as operações in situ, ficando albergadas nos gabinetes
da respectiva sociedade POLIS. 52 As dez cidades geridas pela Parque
Expo eram apoiadas por um back office em Lisboa. Esta estrutura dava
apoio administrativo, jurídico, de comunicação e na área da gestão am-
biental, assegurando uma intervenção consistente nessas dez cidades. 
A coordenação entre a sociedade POLIS e o back office era assegurada
por um gestor de projecto. As operações eram geridas localmente por
um gestor local e por um número limitado de pessoal técnico e admi-
nistrativo (aproximadamente oito pessoas). Nas dez cidades geridas pela
Parque Expo, a sociedade POLIS e a equipa gestora funcionaram, de
modo geral, como uma entidade única. De um modo geral, a gestão das
intervenções levadas a cabo pela Parque Expo foi vista de forma positi-
va por parte dos municípios, já que estes sentiram ser extremamente
proveitoso ter uma equipa qualificada dedicada em exclusivo ao acom-
panhamento e implementação das intervenções.

Refira-se que esta concentração da atenção das equipas locais na im-
plementação das intervenções era um dos objectivos fundamentais do
Programa POLIS e que derivava da experiência da Expo 98. Embora a
elaboração de PU/PP fosse considerado um marco importante, o grosso
dos cronogramas das intervenções estava dedicado à fase de obra. 53 Tal
perspectiva indiciava uma visão simplista dos conflitos inerentes aos
processos de planeamento e governança urbana responsáveis pelos lon-
gos prazos de elaboração e aprovação dos instrumentos de ordenamen-
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50 Este capítulo centra-se precisamente na implementação do Programa POLIS
nestas dez cidades, embora em alguns casos a análise possa também ser estendida às
restantes cidades.

51 As cidades eram Albufeira, Cacém, Castelo Branco, Coimbra, Costa da Caparica,
Leiria, Matosinhos, Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia e Viseu.

52 Os escritórios de cada sociedade POLIS localizavam-se nas imediações da área de
intervenção ou numa área nobre da cidade, de forma a estarem mais perto das
populações afectadas.

53 Num dos casos mais complexos do Programa POLIS, a intervenção na cidade da
Costa de Caparica estava programada para decorrer em 64 meses (Setembro de 2001 a
Dezembro de 2006), sendo que estavam destinados cerca de 16 meses para a elaboração
e aprovação de cada um dos seus sete planos de pormenor. 
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to do território no país (v. secção seguinte). 54 Ou, simplesmente, indi-
ciava uma visão voluntarista da capacidade do Programa POLIS em
contrariar as práticas instaladas e outras que se vieram a suceder –
nomeadamente as de contestação às intervenções.

Esta perspectiva estava igualmente patente na estratégia de comuni-
cação desenvolvida pela Parque Expo para as cidades por si geridas. 
É de assinalar o esforço ímpar no contexto português que estas equipas
do POLIS desenvolveram no sentido de manter informadas as popu-
lações locais face às intervenções programadas. A estratégia de infor-
mação cobria diversos tipos de media e também de públicos alvo, ten-
tando dar a conhecer as intervenções à população local de forma
atempada e adequada. 55 Tal iniciativa reveste-se da maior importância,
dado que sem a disponibilização de informação, completa e objectiva,
não é possível à população fazer uma análise coerente daquilo que está
em causa nas intervenções.

Contudo, este esforço de facilitação do acesso à informação por parte
das sociedades POLIS não deve ser confundido com o envolvimento da
população na tomada de decisão. Este envolvimento, embora formal-
mente explicitado na estratégia de comunicação, dificilmente encon-
trou expressão prática efectiva. Isto deveu-se ao facto de, para além de
uma atitude pedagógica, a estratégia de comunicação visar fomentar a
participação e empenhamento da população na concretização de uma
«nova forma de viver as cidades». 56 A «participação» da população aqui
perspectivada era, na prática, essencialmente um incentivo à apropria-
ção e vivência pela população dos novos espaços públicos e de lazer
criados pelo Programa em cada cidade. Este tipo de «participação-
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54 Actualmente, um plano de pormenor demora, em média, quatro anos a ser
elaborado e aprovado. No caso da intervenção da Costa de Caparica, quatro dos sete
planos de pormenor foram aprovados em 2005, sendo que, findo o 1.º semestre de 2007,
os restantes três ainda não haviam sido concluídos.

55 A estratégia de comunicação incluía, entre outros: boletins informativos
distribuídos directamente nas caixas de correio da área de intervenção; prospectos sobre
os diferentes planos e projectos; website com informação actualizada das intervenções e
documentação; simulações 3D das intervenções; posto de informação; projectos de
educação ambiental vocacionados para as escolas; placards informativos; sessões de
esclarecimento.

56 A frase «Uma nova forma de viver as cidades» passou a ser o slogan associado ao
Programa POLIS. Refira-se que, durante a Expo 98, a estratégia de comunicação
assentou sobretudo na venda de um evento que se queria festivo. Embora a lógica de
marketing tenha sido aligeirada e adaptada para o contexto das intervenções POLIS, a
matriz de base manteve-se a mesma: «vender» uma nova forma de vivência dos espaços
urbanos.
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-vivência» é, porém, diferente de um outro a que chamaremos «partici-
pação-decisão», no qual as entidades responsáveis pela tomada de de-
cisão (neste caso as sociedades POLIS) estão dispostas a partilhar a
definição das soluções preconizadas nos planos e projectos, quer com
grupos de interesse local, quer com os cidadãos em geral. Tal diferença
encontra-se patente numa análise mais aproximada de três mecanismos
de «participação» instituídos no POLIS: as sessões públicas, as CLA e as
reuniões individuais com representantes de interesses locais. Destes,
apenas as reuniões individuais com grupos de interesse chegaram mais
próximo do conceito «participação-decisão».

As sessões públicas, quer de esclarecimento, quer as sessões realizadas
nos períodos de discussão pública dos PU/PP, funcionaram como es-
paços de transmissão de informação da sociedade POLIS para a popu-
lação ou como forma de sondar a voz popular, numa estratégia típica
de «decidir-anunciar-defender», mas nunca como fóruns de análise de
alternativas e muito menos de decisão. Estas sessões tomavam o forma-
to de uma assembleia geral e contavam geralmente com a presença de
mais de uma centena de pessoas, demonstrando assim o interesse que
as populações locais tinham em conhecer as intervenções POLIS. Gene-
ricamente, as sessões iniciavam-se com a apresentação da proposta de
PU/PP pela equipa projectista, apoiada pela equipa local/sociedade
POLIS e com a presença do(a) presidente da câmara municipal.
Seguidamente era dada a palavra à audiência, para apresentar comen-
tários ou pedir esclarecimentos, seguindo-se a resposta – em estilo de
contra-argumentação – por parte dos projectistas ou da sociedade
POLIS/presidente da câmara. Dependendo do assunto, a discussão
poderia ser mais ou menos acalorada, com a audiência a realizar inter-
venções de natureza genérica ou em defesa de interesses muito específi-
cos, raramente com efeitos práticos na proposta de plano. Em suma,
pela sua natureza generalista e informativa, as sessões públicas apenas
permitiram a comunicação unidireccional entre a sociedade POLIS e a
população local.

O mesmo sucedeu com as CLA, cujo objectivo inicial seria o de fun-
cionarem como fórum de discussão entre representantes de interesses
locais e as sociedades POLIS. Após o lançamento das intervenções lo-
cais, algumas cidades iniciaram a criação das respectivas comissões,
cujos membros eram convidados directamente pela câmara municipal,
de acordo com directivas do MAOT. Algumas cidades encararam as
CLA como fóruns alargados, outras procuraram reactivar os gabinetes
de cidade criados por altura do PROSIURB e outras ainda viram as
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CLA como uma mera formalidade a cumprir no âmbito do Programa,
mas à qual não viria a ser dado muito relevo. Por essa razão, também a
composição de cada CLA era variável, quer em número, quer em repre-
sentatividade dos grupos locais. Em certos casos, a CLA integrava 
essencialmente personalidades notáveis da cidade, presidentes de junta
de freguesia ou forças de segurança (e. g., bombeiros ou polícia), en-
quanto noutras cidades foram convidados representantes dos mais di-
versos tipos de associações locais (desde instituições religiosas, culturais,
económicas, profissionais, de apoio social ou de defesa do ambiente).

Esta perspectiva democratizada do acesso às CLA, embora igualitária
e desejável, não acautelou a necessária capacidade dos participantes para
contribuir efectivamente para o delinear de soluções para os planos e
projectos.57 Aliás, não será pelo simples facto de lhes ser permitido par-
ticipar que os grupos de interesse o farão espontaneamente e de forma
efectiva, a menos que algo de muito importante esteja em jogo para o
seu grupo. 58 Isso mesmo se verificou quando, de início, os represen-
tantes de interesses locais chamados a integrar as CLA se sentiram mo-
tivados a participar, já que esta parecia ser uma forma de ver as suas
preocupações ouvidas. Contudo, com o decorrer do tempo, muitos
desses participantes acharam-se desiludidos pelo facto de sentirem que
não estavam a ser levados em conta. Na maioria dos casos, as CLA
foram utilizadas, mais uma vez, como espaços de transmissão unidirec-
cional de informação das sociedades POLIS para os membros das CLA.
As CLA raramente funcionaram de uma forma interactiva, de modo a
ser possível trocar impressões entre os participantes e as equipas projec-
tistas ou até mesmo a partilhar visões sobre a intervenção a operar em
cada cidade. Por exemplo, a informação sobre as propostas de plano
não era providenciada com antecedência aos membros da CLA antes
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57 A capacidade de um participante contribuir efectivamente para a tomada de
decisão depende dos recursos de que o mesmo dispõe, quer em termos de tempo,
conhecimentos e recursos financeiros, quer em termos de capacidade de expressão e
trabalho em equipa. Estas características não podem ser consideradas preexistentes num
processo de planeamento, porque, de facto, raramente o são, ou são-no em graus
diferenciados, dependendo do grupo de interesse.

58 Mancur Olson (1971), numa leitura económica da participação dos indivíduos em
acções de interesse colectivo, argumenta que, a menos que haja incentivos concretos ao
seu envolvimento, os custos individuais de participação são geralmente superiores aos
benefícios retirados dessa participação, pelo que é compreensível que os cidadãos não
se sintam geralmente motivados a participar apenas porque tal lhes é permitido ou
solicitado [Mancur Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of
Groups (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971)].
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das reuniões, de modo a possibilitar-lhes uma análise mais atenta das
propostas. Tão-pouco eram mantidas actas dessas reuniões, indiciando
assim que nas CLA raramente eram tomadas decisões das quais deveria
ser mantido um registo. Para além disso, entre 2000 e 2006, a maioria
das CLA reuniu apenas esporadicamente, facto que se acentuou nos
anos 2002 a 2004, período em que as sociedades não se encontravam
em condições de avançar com decisões sobre as intervenções (v. secção
seguinte).

Apesar de as CLA não terem servido como fórum de debate interac-
tivo sobre as propostas de intervenção POLIS, em várias cidades a
equipa local procurou obter directamente junto de certos grupos de in-
teresses a sua concordância e até mesmo a contribuição directa para os
planos e projectos, convidando-os para reuniões individuais. Nestas reu-
niões era dada a oportunidade aos grupos de interesse de expressarem
directamente aos projectistas ou à equipa local as suas preocupações e
necessidades em função da intervenção POLIS prevista. Esta atitude era,
em geral, promovida ou limitada pelo próprio município junto da
equipa local, na medida em que o município achasse mais ou menos
oportuna a inclusão desses grupos no processo de planeamento. Esta
forma selectiva de inclusão e participação acabou por servir o propósi-
to para o qual as CLA haviam sido criadas, mas resultando numa ne-
gociação informal e mais controlada com grupos específicos a quem os
decisores reconheciam a legitimidade de participar.

Os grupos que se sentiram afastados ou a quem não foi reconhecida
essa legitimidade negocial acabaram por recorrer a acções de contes-
tação paralelas, quer na praça pública, quer através dos media, chegan-
do mesmo a recorrer aos tribunais para inviabilizar o prosseguimento
das intervenções POLIS. 59 De entre as acções de contestação por parte
de grupos organizados da sociedade civil, as acções em tribunal são as
que mais contribuem para impedir o prosseguimento do Programa
POLIS dentro dos prazos previstos. É neste campo que se joga, pois, o
debate entre a democracia e a eficiência no campo das políticas públi-
cas, levando-nos a questionar até que ponto regimes de excepção apos-
tados na eficiência técnico-administrativa, como o que se estabeleceu
para o POLIS, induzem reais ganhos de eficiência ao ignorarem o con-
texto social em que terão de operar.
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59 O caso mais notável é o do Edifício Jardim em Viana do Castelo. A intervenção
POLIS para esta cidade prevê a demolição deste edifício de treze andares, localizado no
centro histórico, onde chegaram a morar cerca de 90 famílias.
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As indefinições do Programa POLIS
(Março de 2002-Janeiro de 2005)

O dinamismo de implementação do Programa POLIS viria a ser in-
terrompido em resultado de mudanças políticas a nível do governo cen-
tral. Em Dezembro de 2001, após a derrota do Partido Socialista nas
eleições autárquicas, o primeiro-ministro António Guterres demite-se,
levando à convocação de eleições legislativas em Março de 2002. Após
a vitória do PSD nessas eleições é formado um governo de coligação
com o CDS-PP, tendo como primeiro-ministro Durão Barroso. Face à
situação do défice das finanças públicas, 60 o novo governo, pela mão
da ministra das Finanças Manuela Ferreira Leite, impôs um regime
severo de contenção da despesa pública, tendo igualmente aumentado
a taxa de IVA de 17% para 19%. Esta situação veio a afectar o investi-
mento do Estado em todos os sectores públicos e o Programa POLIS
não foi excepção.

Mas, acima de tudo, o Programa parecia reunir fraco apoio político
dos sociais-democratas, para quem o Programa não fazia mais do que
obras de cosmética urbana, tendo servido como promoção política do
anterior ministro do Ambiente e de alguns autarcas socialistas. Face às
críticas ao Programa, seria expectável que o novo responsável pelo
Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente
(MCOTA), o ex-autarca social-democrata Isaltino Morais, viesse a con-
gelar o Programa POLIS. Contudo, o MCOTA rapidamente com-
preendeu que o Programa apresentava um potencial político significati-
vo, em particular para os municípios envolvidos. Aliás, em resultado das
eleições autárquicas de Dezembro de 2001, quatro municípios partici-
pantes no POLIS haviam passado das mãos dos socialistas para as dos
sociais-democratas, estando agora a maioria das intervenções POLIS
sob a alçada de municípios da cor política do governo.61 Estes autarcas,
muitos deles figuras destacadas dentro do PSD, terão resistido ao con-
gelamento do Programa POLIS, levando o MCOTA a manter o Pro-
grama activo.
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60 Portugal viria a violar o Pacto de Estabilidade e Crescimento Europeu ao
apresentar um défice público superior a 3% do seu PIB, arriscando-se a sofrer sanções
por parte da Comissão Europeia.

61 Albufeira, Coimbra, Porto e Sintra (Cacém) passaram a ser lideradas por
executivos sociais-democratas, em coligação com o CDS-PP, juntando-se assim às
cidades de Bragança, Covilhã, Leiria, Vila Nova de Gaia, Vila Real e Viseu, todas com
executivos do PSD (ou coligações com o CDS-PP).
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Embora comprometido com a continuação do POLIS, o MCOTA
acaba por lançar várias iniciativas que conduzem a indefinições políti-
cas sobre o futuro do Programa. Por um lado, o MCOTA vem defender
publicamente a abertura do Programa à iniciativa dos privados, uma
situação que não se compaginava com o carácter eminentemente públi-
co das intervenções POLIS, tal como concebidas inicialmente. Por
outro lado, o MCOTA lança três iniciativas – o Finisterra, 62 os
Tecnopólos 63 e as sociedades de reabilitação urbana (SRU) 64 – que vi-
riam a disputar a atenção e os financiamentos reservados ao POLIS.
Embora só as SRU tenham chegado a sair do papel, o lançamento
destas iniciativas acabou por enfraquecer a imagem de desígnio na-
cional que o governo anterior havia conferido ao Programa POLIS.

Além disso, a instabilidade política dentro do próprio MCOTA con-
tribuiu para que múltiplas indefinições se fossem arrastando durante os
dois anos seguintes (2002-2004). Em Abril de 2003, e depois de se ver
alegadamente envolvido num escândalo financeiro, Isaltino Morais é
substituído por Amílcar Theias na liderança do MCOTA. No início de
2004, João Teixeira substitui Francisco Nunes Correia no cargo de coor-
denador nacional do Programa POLIS, depois de este pedir a não reno-
vação da sua comissão de serviço à frente do GC. Entretanto, em Maio
de 2004, Amílcar Theias é forçado pelo primeiro-ministro Durão
Barroso a abandonar o cargo, alegadamente por desentendimentos
sobre a condução da política pública para o sector das águas. O seu
sucessor, Arlindo Cunha, o quarto ministro com tutela sobre o Pro-
grama POLIS, não chegaria a estar dois meses à frente do ministério, já
que, em finais de Julho de 2004, Durão Barroso abandona o governo
para ocupar o lugar de presidente da Comissão Europeia. O sucessor de
Durão Barroso, Pedro Santana Lopes, retira o Programa POLIS da alça-
da do Ministério do Ambiente e entrega-o a José Luís Arnaut, um so-
cial-democrata que viria a liderar o Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (MCAL-
HDR). Mas, mais uma vez, a liderança do Programa POLIS em breve
voltaria a mudar, já que o governo de Santana Lopes viria a cair em
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62 Programa de Intervenção na Orla Costeira Continental (Resolução do Conselho
de Ministros n.º 22/2003, de 18 Fevereiro).

63 A 6 de Novembro de 2002, o MCOTA anuncia a criação de cinco tecnopólos,
visando a dinamização e desenvolvimento das regiões do interior do país.

64 Em Julho de 2002, o MCOTA dá início à elaboração de legislação para a criação
das SRUs, a qual acaba por ser publicada apenas em Maio de 2004 (Decreto-Lei 
n.º 104/2004, de 7 de Maio).
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Dezembro de 2004, sendo substituído em Fevereiro de 2005 por um
governo do Partido Socialista liderado por José Sócrates (v. secção
seguinte).

Associada à instabilidade política a nível nacional esteve também
uma «dança de cadeiras» na presidência das sociedades POLIS, a maio-
ria das quais teve tantos presidentes quantos os ministros da tutela. Tal
sucedeu, primeiro, em resultado da fusão das DRAOT e das CCR em
CCDR 65 e, depois, com as mudanças de presidentes nas CCDR ao
longo dos diferentes mandatos ministeriais. Algo de semelhante suce-
deu com o vogal representativo do município nos casos em que, após
as eleições autárquicas, o executivo camarário mudou de cor política.
Apesar de tudo, foi a permanência mais ou menos constante do segun-
do vogal nomeado pelo accionista Estado, o gestor de projecto da in-
tervenção, que permitiu alguma estabilidade e coerência de actuação a
nível das sociedades POLIS.

Mesmo assim, a instabilidade a nível ministerial deu origem a im-
passes na resolução de outros problemas de carácter financeiro detecta-
dos no Programa POLIS ainda no ano de 2000, mas que não eram
então do conhecimento público. Estes problemas tinham a ver com: 
(a) a taxa aplicável de IVA; (b) as disponibilidades de fundos comu-
nitários; (c) o contrato de mandato realizado com a Parque Expo para a
gestão das intervenções POLIS em dez cidades.

A primeira questão relacionava-se com o facto de se ter criado algu-
ma indefinição sobre se as sociedades POLIS deveriam ou não pagar
IVA. Inicialmente, os planos estratégicos haviam sido orçamentados
sem que tivesse sido incluído o IVA à taxa legal em vigor, que era à data
(2000) de 17%. 66 À medida que os primeiros planos de actividades das
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65 A fusão das DRAOT e das CCR nas CCDR foi uma das medidas determinadas
pelo governo de Durão Barroso, como parte das medidas de emergência com vista à
consolidação orçamental (Lei n.º 16-A/2002, de 31 de Maio).

66 Segundo uma informação da Direcção-Geral dos Impostos de 21 de Julho de
2003: «Quando foram elaborados os primeiros planos estratégicos das intervenções a
serem executados pelas sociedades POLIS, foi adoptada uma atitude semelhante à que
é utilizada para a generalidade das empresas que desenvolvem actividades económicas.
Essas empresas pagam o IVA aos fornecedores e cobram-no aos clientes de forma a
poderem ressarcir-se e entregar o remanescente ao Estado. Nessas condições, o problema
do IVA torna-se pouco relevante do ponto de vista da elaboração de um plano de
negócios. Contudo, muito rapidamente se tornou evidente que nas sociedades POLIS
as coisas não se passam deste modo porque estas empresas não têm clientes finais. 
A actividade que desenvolvem consiste quase exclusivamente em realizar intervenções
no espaço público que se destinam a ser entregues às câmaras municipais.»
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sociedades foram sendo preparados, ainda em finais de 2000, ou que se
iniciava a facturação de serviços contratados, começaram a surgir dúvi-
das sobre a cobrança do IVA. A situação tornou-se ainda mais complexa
quando, após o aumento do IVA para 19% em Junho de 2002, as so-
ciedades POLIS se viram na iminência de introduzir cortes substanciais
nos investimentos previstos em obra. 67 Os municípios ter-se-ão sentido
defraudados pelo Estado, já que ao terem sido incluídos no Programa
POLIS passariam a pagar mais 14% de IVA sobre as empreitadas do que
se as realizassem sozinhos (só 5%). Depois de um longo processo de pe-
didos de pareceres, somente em Julho de 2003, já sob a alçada de
Amílcar Theias, se define que o regime de IVA aplicável às sociedades
POLIS seria equiparado ao das câmaras municipais – 5% para emprei-
tadas de bens imóveis e 19% para as restantes despesas.

O segundo problema do foro financeiro a obstaculizar o progresso do
Programa POLIS prendia-se com a disponibilidade de fundos comu-
nitários. A engenharia financeira do Programa POLIS havia sido definida
quando o QCA III já se encontrava delineado, pelo que o Programa foi
cativar fundos a um total de dezasseis linhas de financiamento – a uma
medida do Programa Operacional Ambiente (POA) e a três medidas em
cada um dos cinco programas operacionais regionais (POR) do conti-
nente. À medida que os planos estratégicos se foram desenvolvendo,
foram sendo assumidos compromissos que estavam para além das
disponibilidades financeiras estabelecidas nos POR, situação que foi mais
crítica na Região Norte e na Região Centro, por serem aquelas onde o
número de intervenções POLIS era superior. Por outro lado, na Região de
Lisboa e Vale do Tejo, a taxa de comparticipação estimada inicialmente
nos planos estratégicos era, em média, de 75%, quando, na realidade, a
região beneficiava apenas de uma taxa de comparticipação média de 55%.
As dificuldades de comunicação que se faziam sentir entre o MAOT e o
Ministério do Planeamento à data da elaboração dos primeiros planos es-
tratégicos terão estado na origem destes desencontros.

Em consequência de ambas as situações – taxa de IVA e disponibili-
dade de fundos comunitários –, todas as intervenções POLIS foram
obrigadas a fazer uma reprogramação dos seus investimentos. Uma vez
que não houve abertura por parte do governo, nem dos municípios,
para injectar mais fundos nas sociedades, os custos de todas as inter-
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67 A ser considerada aplicável às sociedades POLIS uma taxa de IVA de 19%, e não
havendo aumentos no orçamento inicialmente previsto, as sociedades teriam de
encontrar esses 19% através de cortes de investimento em obra.
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venções tiveram de ser revistos em baixa. Estas reprogramações foram
iniciadas em Abril/Maio de 2004, com o ministro Arlindo Cunha, e
seguidas por José Luís Arnaut, muitas estendendo-se até ao início de
2005. 68 As reprogramações tiveram ainda de levar em linha de conta os
custos associados à estrutura técnica e administrativa da equipa local de
gestão da intervenção por mais dois anos do que havia sido inicialmente
previsto, em virtude dos atrasos até aí verificados. Os cortes orçamen-
tais forçaram, entre outros, ao abandono de obras mais complexas ou
ambiciosas, à contenção de custos nos materiais e soluções técnicas a
utilizar, à contenção de custos na escolha de equipas projectistas ou à
procura de soluções de autofinanciamento.

O terceiro e último problema do foro financeiro a afectar o Programa
POLIS prendia-se com o facto de dez sociedades POLIS terem assinado
um contrato de mandato com a Parque Expo tendo em vista a gestão da
intervenção. As despesas inerentes a esse contrato de mandato haviam sido
inscritas nos orçamentos dos planos estratégicos e pressupunham um fi-
nanciamento a 75% por fundos comunitários. Contudo, uma vez que a
escolha da Parque Expo não havia resultado de um concurso público, os
contratos de mandato com a empresa não poderiam ser co-financiáveis.
Esta situação gerou igualmente atrasos no pagamento à Parque Expo, situa-
ção que apenas veio a ser solucionada em Dezembro de 2005, altura em
que, após o regresso dos mentores do Programa POLIS, o accionista
Estado assumiu por inteiro os 75% do contrato de mandato em falta.

Às indefinições a nível financeiro juntou-se a dificuldade de fazer
aprovar os PU/PP, retardando assim os prazos inicialmente previstos
para a implementação das intervenções POLIS. No fim de 2004 muitas
das cidades ainda tinham os seus PU/PP por aprovar. Embora as so-
ciedades POLIS operassem formalmente segundo um regime especial
de planeamento, as alterações introduzidas pelas negociações na
Assembleia da República levaram a que esse regime se viesse a confun-
dir com o regime vigente de elaboração, acompanhamento e aprovação
de PU. De acordo com o regime especial do POLIS, a aprovação dos
PU/PP deveria decorrer num período mais curto do que o que vigora
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68 A reprogramação da intervenção da Costa de Caparica ficou concluída apenas em
Dezembro de 2006.

69 De acordo com o Decreto-Lei n.º 314/2000, de 2 de Dezembro, que regulamenta
o regime especial a aplicar ao POLIS, a aprovação dos PU/PP deve decorrer num
período de cerca de cem dias. De acordo com o regime vigente, regulado pelo Decreto-
-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de
Dezembro, prevê-se um mínimo de 261 dias para o mesmo efeito.
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no regime corrente. 69 Cada plano seria elaborado pela sociedade
POLIS e submetido à apreciação da CTA, que deveria emitir parecer
sobre a conformidade do plano com as disposições legais e regula-
mentares vigentes num prazo máximo de dez dias. Após a aprovação da
CTA, o plano seria submetido a um período de discussão pública de
pelo menos trinta dias, findos os quais o plano teria de ser aprovado em
assembleia municipal num período máximo de trinta dias. Depois de aí
aprovado, o plano seguiria para ratificação governamental pelo
Conselho de Ministros num prazo máximo de trinta dias. Na prática,
os prazos instituídos pela legislação especial muito dificilmente foram
cumpridos. Por um lado, muitas outras instituições públicas foram
chamadas a dar parecer sobre os PU/PP para além das cinco instituições
representadas na CTA, em particular aquelas que detinham pareceres
vinculativos sobre a natureza das intervenções nas áreas abrangidas pelo
POLIS. Dado que não haviam sido previamente ouvidas no âmbito da
elaboração dos planos estratégicos dos POLIS, as instituições desco-
nheciam por completo o contexto em que os PU/PP haviam sido de-
senvolvidos, demorando muito para além dos dez dias estabelecidos
para emitir o seu parecer. Por outro lado, o período de ratificação gover-
namental ultrapassou em muito o que estava previsto, contribuindo
assim para o atraso da aprovação dos PU/PP e consequente concretiza-
ção das intervenções programadas no âmbito do Programa POLIS.

Muitas destas dificuldades foram sendo ultrapassadas por intermédio
de relacionamentos de proximidade entre as diferentes instituições, quer
a nível da coordenação ou de práticas de gestão. Por exemplo, numa das
cidades, o município criou um grupo de coordenação interna compos-
to por dois técnicos do departamento de urbanismo. Estes dois técnicos
facilitavam informalmente as ligações entre o Programa POLIS e os
diferentes gabinetes municipais, de forma a garantir uma implemen-
tação rápida das intervenções POLIS. Noutras cidades, técnicos do mu-
nicípio vieram a integrar a equipa local de gestão da intervenção, facili-
tando assim directamente o contacto entre esta equipa e os diferentes
gabinetes do município. De certa forma, foram algumas das solida-
riedades que se foram desenvolvendo entre as equipas locais, os serviços
da administração central ou local e as equipas projectistas que foram
mantendo a capacidade de adaptação (ou resistência) às turbulências e
limitações na liderança política que se iam verificando no contexto na-
cional.
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O regresso dos mentores (Fevereiro de 2005-Dezembro de 2006)

A instabilidade política criada pelas mudanças na governação do país
desde Julho de 2004 levou à dissolução da Assembleia da República em
Dezembro de 2004 e à convocação de eleições legislativas. As eleições
tiveram lugar em Fevereiro de 2005, tendo o Partido Socialista, pela
mão de José Sócrates, obtido a maioria absoluta. Convocado a formar
governo, o primeiro-ministro Sócrates chama Francisco Nunes Correia
para liderar o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território
e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR), a quem caberia de novo
a tutela do Programa POLIS. O MAOTDR substitui João Teixeira por
José Pinto Leite no lugar de coordenador nacional do Programa POLIS
e o Programa ganha novo fôlego, tendo por objectivo completar as in-
tervenções POLIS tal como estavam programadas.

Em Fevereiro de 2007, por altura da inauguração da exposição «Viver
as Cidades – Programa POLIS», dinamizada pela Parque EXPO para
assinalar a «conclusão de parte significativa das intervenções POLIS», 70

o coordenador nacional do Programa POLIS divulgou que estavam
concluídas nove intervenções, estando prevista a conclusão de outras
nove durante o ano de 2007 e a das restantes em 2008, 71 à excepção da
intervenção na Costa de Caparica, cujo fim se prevê ocorrer só em 2011.

Embora o Programa POLIS não tenha conseguido cumprir um dos
seus principais objectivos – a conclusão das intervenções na data pro-
gramada –, conseguiu, sem dúvida, trazer para a agenda pública do país
a discussão sobre a premência da reabilitação urbana para a qualidade
de vida nas cidades, bem como o debate sobre os modelos de gover-
nança através dos quais essas intervenções podem e devem ser con-
duzidas. Apesar das muitas críticas de que foi alvo, o Programa marcou
no imaginário colectivo, de alguma forma, a possibilidade de introduzir
alterações no tecido urbano das cidades portuguesas, quem sabe até de
reverter o estado do «país desordenado». 72
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70 Introdução da Exposição em http://polis.dimensaoglobal.com/, acedido em 20 de
Junho de 2007.

71 Entrevista à SIC Notícias na edição da manhã de 27 de Fevereiro de 2007.
72 Começou a ser comum entre as populações locais identificarem qualquer obra

como uma obra POLIS, ou até mesmo encontrar-se em artigos de opinião a menção à
necessidade de criar um POLIS para combater os problemas do litoral ou dos
subúrbios.
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O Programa POLIS «país desordenado»

Da história da implementação do Programa POLIS apresentada na
secção anterior ressalta a forma como o Programa sobreviveu à instabili-
dade política de que foi alvo. Ressaltam ainda as dificuldades que o
Programa enfrentou no processo de passagem do papel para a acção ao
tentar operar mudanças nas práticas vigentes de planeamento e gover-
nança urbana.

Em primeiro lugar, é possível descortinar as dificuldades sentidas pelo
Estado em chamar a si e manter o papel de facilitador de intervenções
urbanas nas cidades. Ao tentar contrariar a imagem de si próprio vei-
culada na percepção do «país desordenado», o Estado conseguiu apenas
dar alguns passos na inversão das críticas que lhe são endereçadas. Aliás,
a forma como o próprio MAOT estruturou o Programa POLIS acabou
por perpetuar a sua imagem centralizadora, ao concentrar no ministério
a vontade política para levar o Programa por diante. É certo que, por
um lado, isso permitiu ao MAOT e ao GCPP ultrapassar muitos dos
obstáculos que se foram colocando à medida que iam sendo introduzi-
das as mudanças necessárias. E, embora o MAOT não tenha menos-
prezado o elevado nível de coordenação entre as instituições públicas
que a implementação do Programa POLIS requereria, terá talvez subes-
timado as dificuldades que iria encontrar junto da própria adminis-
tração central.

Em segundo lugar, a forma como o Programa POLIS foi concebido
não terá levado em conta as complexidades e incertezas que caracteri-
zam a intervenção pública no contexto social actual. Por um lado, ao
assumir a estabilidade dos ciclos governativos e das vontades políticas,
o MAOT condenou o Programa POLIS à vigência da vontade política
dos seus mentores. Por outro lado, ao apostar na transparência e efi-
ciência técnico-administrativa de um modelo de governança decalcado
das lógicas empresariais, o Programa POLIS acabou por menorizar a in-
tervenção e contestação que crescentemente se fazem sentir em Portugal
por parte da sociedade civil quando confrontada com a «inevitabili-
dade» da acção pública do Estado. A simplicidade com que se perspec-
tivou a interacção com a sociedade civil é disso mesmo um exemplo, ao
confundir a acção de prestação de informação ao público com o seu en-
volvimento na tomada de decisão.

Finalmente, foram as acções individuais, de diferentes agentes em
diferentes momentos, que permitiram o avanço ou bloqueio do Pro-
grama POLIS. A capacidade de adaptação ou de resistência a adversi-
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dades parece localizar-se não só na esfera directa da liderança política
formal a nível nacional, mas também nas múltiplas solidariedades e re-
lações informais que se geram entre os indivíduos envolvidos na exe-
cução das intervenções em cada cidade e que assumem como sua a mis-
são de levar o Programa a bom termo. Analisar até que ponto estas
solidariedades ou outras formas de adaptação e resistência permitiram,
de facto, a sobrevivência do Programa POLIS será, pois, um dos objec-
tivos a seguir no futuro com uma análise mais detalhada da implemen-
tação desta política de planeamento e governança urbana.

No campo da implementação das políticas públicas torna-se assim de
extrema relevância compreender como se podem estruturar políticas ca-
pazes de uma adaptação rápida a mudanças operadas no seu contexto
de implementação, sem grandes perdas de eficiência e sem pôr em causa
valores democráticos.
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João Seixas

Capítulo 5

Estruturas e dinâmicas do capital 
sócio-cultural em Lisboa*

Um novo paradigma urbano

Com a escolha da quarta proposta de Manuel da Maia para a recons-
trução da Baixa pouco após o grande terramoto de 1755, o centro de
Lisboa tornou-se, inadvertidamente, uma das primeiras expressões ur-
banas do espírito racionalista que começava então a consolidar-se
(França 1976). Malha linear decididamente ortogonal, edifícios de afir-
mado desenho regular, espaços planeados de forma ampla e conjunta
para ocupação das instituições do Estado e das dinâmicas da burguesia –
em considerável ruptura com as anteriores, e bem mais singulares, for-
mas de ocupação espacial em torno de estruturas reais, senhoriais, ecle-
siásticas ou militares. Cem anos antes de Cerdá e de Haussman, a acção
da racionalização e do desenho planificador sobre a cidade, a consi-
derável escala, materializava-se assim em Lisboa – não tanto por mo-
tivos explicitamente industrialistas, bem mais pelo engenho e contem-
poraneidade de um punhado de homens –, em paralelo com o paulatino
advento do segundo grande paradigma histórico de produção e de
representação da civilização humana, ou a era industrial (Soja 2000).
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* Este texto resulta de uma investigação desenvolvida em torno das estruturas e
dinâmicas contemporâneas de governação da cidade de Lisboa – trabalho que resultou
na tese doutoral apresentada na Universidade Autónoma de Barcelona («Lisboa – Uma
Análise Crítica à Governação da Cidade», UAB/ISCTE, 2007). A correspondente
investigação empírica incluiu 75 entrevistas efectuadas a diferentes actores do sistema de
governação de Lisboa, bem como cinco estudos de caso (uma empresa municipal, um
departamento camarário, uma junta de freguesia, uma associação de moradores, um
plano urbanístico). Embora o enfoque espacial e sócio-político se tenha colocado sobre
o município de Lisboa, procurou-se nunca se descurar as suas vitais interligações com
os contextos mais amplos da região metropolitana onde este se insere.
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Uma era de novas formas de emancipação que se foi consolidando, não
sem profundos dilemas, batalhas e iniquidades, ao longo dos séculos XIX

e XX. E que, para as dimensões da cidade e da sua sócio-política, ficou
profundamente marcada, nas razões e nas acções, por três elementos es-
truturais de suporte: pela afirmação em largo espectro do pensamento e
da produção científico-racionalista e positivista (sedimentando novas
estruturas sociais, culturais e mesmo espirituais); pela consolidação dos
Estados-nações como garantes da estabilidade e da providência, agora
actores-chave no próprio desenvolvimento sócio-económico das so-
ciedades; por perspectivas de concepção e de regulação – e mesmo da
própria estética – na cidade, baseadas sobretudo em concepções mor-
fológicas e urbanísticas de desenho e de planeamento, por via da forma
e da segmentação da função. Uma «trilogia de paradigmas» para a ur-
banidade ocidental que Ascher (1998) denominou fordiano-keynesiano-
-corbusiana.

Esta «trilogia de paradigmas» foi suportada, em essencial medida, por
um consistente papel de um pensamento estadual racionalista e de uma
cultura e estética de base moderna, num clima de progresso baseado na
afectação de homens e de bens aos sistemas de produção e de repro-
dução espácio-temporais. E esta foi uma evolução que – não obstante a
retirada de poder das cidades (agora no Estado-nação) e o aumento per-
manente, às vezes dramático, da população urbana, paulatinamente
metropolizando as grandes cidades – permitiu a manutenção de uma
considerável integridade sócio-geográfica do ethos urbano, em conju-
gação com os elevados índices de crescimento económico registados
nos mais variados sectores. Por via, sobretudo, de uma dinâmica bur-
guesa (melhor dizendo, capitalista) que alicerçava os seus investimentos
(decorrentes das suas expectativas de mais-valias) em lógicas de consi-
derável paralelismo com as dinâmicas urbanas e urbanísticas induzidas
e reproduzidas.

Tal composição concertada começa, porém, a alterar-se a partir de
meados do século XX, como resultado de importantes mutações em
curso nas estruturas sociais, económicas, tecnológicas e relacionais.
Mutações em desenvolvimento, a princípio de forma relativamente sub-
til (nas primeiras décadas após a segunda Grande Guerra), mas de for-
ma bem mais consistente já nos anos 80-90. Uma transformação, de
resto – e voltando à Baixa lisboeta –, plenamente espelhada em primei-
ríssima instância no anteriormente muito activo centro de Lisboa e que
se foi debilitando em quase todas as suas estruturas e dinâmicas (embo-
ra não tanto nas suas estruturas simbólicas, realce-se) quase sem se
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aperceber (ou não desejando aperceber-se) do que se passava (Seixas
2005).

Embora o carácter de centro e, na verdade, de local permaneça hoje
vital – mais vital do que nunca, como muitos consistentemente vêm
afirmando –, parece inegável que os elementos definidores das estru-
turas de entendimento, de visão, de planeamento e de acção sobre a
cidade se tornaram hoje consideravelmente – se não profundamente –
diferentes. Não só porque a cidade mudou – e esta de facto mudou
muito nos últimos trinta/quarenta anos –, mas também porque as cor-
respondentes estruturas, redes e fluxos de representação e de acção so-
cial, económica e tecnológica, bem como as de expressão cultural e cívi-
ca, também se alteraram de forma significativa (Touraine 2005). Para
além da sua absoluta diversidade sócio-cultural, a humanidade toma
hoje para si novas configurações tanto em termos das paisagens vividas
e construídas como das paisagens sensoriais e cognitivas (Beck 1998;
Bauman 2000), numa era de impactos espacialmente globais e de deci-
siva influência dos capitais e canais financeiros, informacionais e cul-
turais (Stiglitz 2002; Castells 1996-1998). Por um lado, a cidade pós-
-moderna vive hoje esse quotidiano de intercruzadas influências locais
e globais, o que a deixa mais sujeita a reconfigurações nas suas próprias
bases morfológicas, cognitivas e simbólicas (Harvey 1994 e 2001; Soja
2000; Benevolo 2000).

Por outro lado, e logicamente, assiste-se também, nas dimensões da
cidade política e das suas estruturas de poder, a reestruturações de im-
portante impacto. Primeiro, por reacções político-institucionais – pelo
fomento de diferentes vectores de recomposição da acção política no
poder local, desde os processos de descentralização administrativa ao
planeamento urbano de base estratégica, aos projectos de modernização
administrativa e às novas lógicas de empresarialização e ainda ao au-
mento das redes de parceria e de participação. Segundo, por novas e
consideravelmente distintas práticas de expressão da cidadania, certa-
mente mais difusas e, também elas, mais fragmentadas, mas em si-
multâneo mais variadas e sobretudo mais transversais e potencialmente
mais incisivas (Turner 1993; Clark e Hoffman-Martinot 1998; Putnam
2000; Mayer, 2001).

Nestes contextos, o tabuleiro prospectivo de cada cidade equaciona-
-se sob diferentes possibilidades, uma diferenciação suportada no com-
portamento de variáveis paradoxalmente muito locais, baseadas nas
características e estruturas de «capital social», cultural e político existente
em cada sociedade urbana. A singularidade evolutiva de cada cidade
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parece hoje depender, de forma considerável, de um factor-chave: da ca-
pacidade de cada uma em tomar para si própria uma maior ou menor
consciência da responsabilidade pela sua própria evolução (e pelas res-
pectivas iniciativas e transformações necessárias). Por lógicas e atitudes
(quer nos exercícios de reflexão, quer nos de acção) tão assentes em pers-
pectivas de visão e de acção global como na qualificação dos espaços do
quotidiano e de proximidade, desenvolvendo capacidades endógenas
de alimentar inovadora e criativamente os espaços, fluxos e sentidos do
seu sistema de governação. Porém, do outro lado do espectro, as cidades
que não têm conseguido tomar tal responsabilidade de condução para
si próprias parecem assistir a um contínuo aumento dos desfasamentos
nos seus sistemas, semiocupadas que se encontram tanto na gestão das
suas estruturas clássicas de governação e de regulação pública como nas
crescentes brechas e dubiedades ocorridas nos seus panoramas de repre-
sentação e de responsabilidade social e política. Nestas, a fractalidade
das identidades e dos usos na cidade e, no fundo, da própria cognição
e condição urbana (quando suportadas por uma relativa fragmentação
e banalização imagética e paisagística) parece desenvolver-se em relativo
paralelismo com a própria fractalidade dos sistemas de governação 
urbana.

Muitas das análises mais recentes desenvolvidas em torno das linhas
de evolução das políticas urbanas nas cidades europeias parecem consis-
tir em reflexões de carácter consideravelmente crítico, questionando-se
temáticas como o aumento dos défices de democracia local ou a dis-
cricionariedade de novas redes de governança, que moldam agendas
políticas e tomadas de decisão de âmbito urbano (Brenner 2004). Em si-
multâneo, por outro lado, múltiplas práticas de inovação de âmbito
político parecem reforçar processos e conteúdos democráticos na gover-
nação das cidades e das suas variadas escalas e espaços. Este crescente-
mente complexo panorama confirma como se têm dado cada vez
maiores atenções à «questão urbana» (Castells 1972) – e aos campos das
ciências sociais, por perspectivas decerto ainda consideravelmente 
weberianas, configurando muitos a cidade, como sugeriu Nel.Lo, como
«um artefacto social particularmente complexo no qual toda a inter-
venção favorece ou prejudica interesses de grupos ou de indivíduos»
(2001, 5).

As atenções científicas – e ainda políticas – dadas aos campos do
inter-relacionamento social de âmbito urbano, às interpretações e análi-
ses desenvolvidas em torno das estruturas relacionais e de interde-
pendência na cidade e ainda aos seus resultados mais ou menos colec-
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tivos nas cidades têm sido muito situadas, conceptualmente, no âmbito
de duas grandes dimensões: a governança urbana e o «capital social»
(Maloney, Smith e Stoker 2000). É nestas duas dimensões – sobretudo
na segunda – que iremos aqui concentrar as nossas reflexões, suportan-
do a nossa observação empírica diversas interpretações de base crítica
para o caso da cidade de Lisboa.

A governança e o capital sócio-cultural
na cidade

A governança urbana

O debate em torno da governança urbana tem tido um relevo cres-
cente. Por um lado, pelo seu enfoque nas formas de conjugação entre
os actores sociais, entre diferentes culturas e dinâmicas, num perspecti-
vado sentido de construção e de responsabilização para objectivos mais
comuns. Por outro lado, pela atenção à existência de formas de con-
dução e de gestão de tais fluxos e dinâmicas de conjugação – ou seja,
gestão de formas de condução política mais plurais. Mas também, por
outro lado, e justamente pelos enfoques referidos, pela sua capacidade
de poder justificar a atenção e construção de uma estrutura de coli-
gações efectivamente desenvolvidas sob um determinado espaço de
governação (Jouve 2003).

A reterritorialização do papel e das configurações do Estado, o au-
mento da participação dos actores sociais na composição e na responsa-
bilização políticas e as crescentes preocupações face a práticas discri-
cionárias e fragmentadas foram colocando o conceito de governança,
paulatinamente, no centro de diversas atenções. E, face ao reposiciona-
mento do papel das cidades no âmago da política e da economia glo-
bal, uma das vertentes mais discutidas nestes âmbitos tem sido, precisa-
mente, a da governança das cidades. Todo este potencial tem feito com
que o conceito de governança urbana tenha sido, em significativa me-
dida, apropriado não só por teóricos da acção colectiva, mas também
por diversos círculos políticos e administrativos, tendo mesmo já entra-
do em muita da semiótica discursiva institucional, justificando mesmo
a existência ou a alteração de determinadas estruturas. Um estado-da-
-arte que em simultâneo tem trazido, sem surpresas, um aumento da du-
biedade na materialização do conceito, perante a abertura de perspecti-
vas e de justificações substancialmente distintas umas das outras.
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Mas tal gestão da diversidade e da construção de dialéctica, de coope-
ração e de parcerias, embora sem dúvida ambiciosa, não será por si
mesma suficiente. Os desafios da governança urbana, embora plenos de
potencial, correm também eles o risco de implementação parcial e frag-
mentada em projectos espaçados e perante comunidades de interesses
parcelares – não atingindo assim, de todo, os seus propósitos mais am-
biciosos de aprofundamento social e político. Bagnasco e LeGalès
(2000) finalizam o seu livro destacando este ponto: «À medida que a
governança urbana se vai tornando mais institucionalmente fragmenta-
da, grupos de interesses externos podem beneficiar de mais pontos de
entrada do que nunca, desenvolvendo-se um muito mais complexo sis-
tema de inter-relacionamentos e de interdependências entre agências es-
tatutárias e grupos não estatutários. Que a complexidade e a contingên-
cia se tenham tornado a ordem do dia só pode surpreender quem ainda
acredita que a simplicidade e a previsibilidade são, ou deveriam ser, o
estado natural da governança urbana» (2000, 197).

Entendida e aplicada de determinada forma, a governança urbana
pode assim tornar-se evocação e mesmo justificação para a construção
de sistemas oligárquicos, seja através de práticas de particularismo insti-
tucional (Mozzicafreddo 2003) ou mesmo através da consolidação de
regimes urbanos de competitividade, em lógicas de relacionamento de
pools de determinados actores estrategicamente bem direccionadas e a
que Jessop (1998) sugeriu chamar governança heterárquica – ou, afinal, a
própria negação da afirmação colectiva na política da cidade (Jouve
2003). O que, convenhamos, é fito demasiado pesado para um conceito
que, apesar dos riscos, contém propostas consideravelmente amplas de
inovação e de aplicabilidade, continuando a deter um excelente poten-
cial para a renovação da política na cidade.

A contaminação do governo urbano por uma governança de âmbito
democrático implicará assim, por parte das autoridades territoriais, a ne-
cessidade de estas não se deixarem arrastar por um mero quotidiano de
gestão de processos de ordem arrítmica e reactiva, num pano de fundo
que se pode facilmente tornar fragmentado e muito dificilmente orien-
tado – ou, por outro lado, orientado para dinâmicas cujos efeitos resul-
tem pouco colectivos. Implicará, sim, a necessidade de se desen-
volverem linhas e estruturas políticas de cariz relacional e pluralista, sem
dúvida, mas ao mesmo tempo com bases racionalistas, orientadoras e
estratégicas, para um efectivo desenvolvimento da cidade como projec-
to político. Para que tal potencial se manifeste de forma ampla, con-
tribuindo para a inovação da política na cidade, e para que a governança
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não seja epistemologicamente absorvida por concepções heurísticas e
difusas, parecerá necessário não só a existência de estruturas de governo
empenhadas, perspicazes e bem conscientes dos desafios da contempo-
raneidade para cada cidade, mas ainda que tal empenhamento seja su-
portado por uma sociedade urbana que compreenda e se comprometa
com tais desafios. Um empenhamento que requererá, seguramente, im-
portantes doses de «capital social» e de «capital cultural».

O «capital social» e o «capital cultural»

Os debates em torno do conceito de «capital social», apesar de mais
antigos, mantêm-se presentemente com um potencial muito significati-
vo. O conceito incorpora uma inquestionável correlação directa com
valores essenciais à democracia e com características sociais de cariz cul-
tural e formativo. A capacidade de percepção, de apropriação e de valo-
rização de determinados valores cívicos por parte de uma comunidade
– valores como a confiança, as expectativas colectivas, os sentidos de di-
reitos e de deveres, valores, por sua vez, ligados a estruturas e redes de
inclusão e de exclusão sócio-territorial –, sendo, sem dúvida, um campo
relativamente complexo de medir ou de avaliar, não deixa, no entanto,
de ser reconhecida como coluna vertebral na estruturação de um
panorama de boa governação de uma cidade. Provocando – como tem
provocado – nas mais diferentes cidades os mais distintos panoramas e
impactos nos universos da geografia (nos sistemas urbanos) e da políti-
ca (nos sistemas de governação urbana).

O conceito de «capital social» tem sido, efectivamente, particular-
mente invocado em múltiplas reflexões em torno das condições e práti-
cas conducentes a processos de desenvolvimento de âmbito territorial,
muito particularmente às escalas regional e local. Inicialmente desen-
volvido por Bourdieu (1997) 1 e melhor estruturado por Coleman
(1990), foi definitivamente ampliado por Putnam (1993) na materiali-
zação de um trabalho empírico na chamada Terceira Itália. O «capital so-
cial»  compreenderá a combinação de determinados elementos-chave
desejadamente presentes na sociedade civil: estruturas de confiança,
padrões de expectativas, normas de reciprocidade, laços e redes de co-
municação e de relacionamento. Elementos acumulados – e elementos
cumulativos – por experiências de trabalho em conjunto, por parcerias,
por práticas de associativismo, de interacção e de cooperação entre
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diferentes actores. Afigurando-se como vínculo e ferramenta de accio-
namento de dinâmicas sociais e de energias de acção de toda uma
comunidade, num sistema de redes de compromisso cívico e social, per-
mite, por sua vez, a consolidação, a escalas mais amplas, de melhores
condições para o desenvolvimento de projectos de âmbito mais arti-
culável e mais colectivos.

Parecendo um debate relativamente novo nos campos da sócio-política
das cidades, a colocação de lentes sob as capacidades cívicas e associativas
de uma sociedade, na sua qualificação (social, cultural, económica e políti-
ca), vem, obviamente, de muito longe. Alexis de Tocqueville, na sua mais
que conhecida observação às dinâmicas da sociedade norte-americana do
início de Oitocentos, sublinhou a importância de um envolvimento cívico
activo e de uma concomitante existência de associações empenhadas na
construção de uma democracia consolidada – reflexões que, de resto, já
vinham na linha de pensadores iluministas como Locke ou Montesquieu.2
Mas poder-se-á ir bem mais longe – talvez mesmo aos primórdios da cida-
de política: Platão argumentava como os governos da cidade deviam va-
riar de acordo com as disposições da sua cidadania – a polis era entendida
não apenas pelo seu território físico e respectivas projecções morfológicas,
construídas ou não pelo homem (a urbs), mas sobretudo pelo conjunto dos
seus cidadãos, com as suas estruturas sociais, práticas relacionais e de poder
(a civitas). Perspectivando-se a cidade, nesse sentido, sobretudo pelos seus
cidadãos e suas formas de relacionamento, estas serão assim a própria
política. Aristóteles afirmaria que o homem, sendo habitante da cidade, é
naturalmente um animal político – e só através da sua participação na co-
munidade se torna verdadeiramente humano. É plena de simbolismo a
constatação de que o nome da cidade de Atenas provém de atenienses (os
adoradores da deusa Athena), e não vice-versa (Boorstin 1992).

Numa sociedade urbana poder-se-á interpretar a afirmação política
colectiva em termos da capacidade de expressão e de participação de
cada indivíduo nesta como um todo (como direito e como dever).
Neste sentido, o «capital social» poderá afigurar-se como factor primor-
dial da sua própria riqueza colectiva. Uma riqueza de carácter cultural e
decerto motivacional e que, por efeitos de reflectividade e de interde-
pendência, consolidará a própria qualidade das instituições e das práti-
cas políticas na cidade. Por conseguinte, como elemento estruturante da
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afirmação de uma cidade e da consistência das diversas morfologias que
sócio-politicamente a estruturam, o «capital social» subentende uma
construção cuja essência será assim, antes de tudo, cultural. Para
Bourdieu (1997), precisamente, o «capital cultural» é mesmo mais vital
do que o próprio «capital social», pois, afinal, este estrutura aquele.
Assim, e muito particularmente para a cidade, face aos actuais contex-
tos de significativa mudança de paradigma urbano, terá hoje talvez
maior relevância – e maior propriedade – falarmos e trabalharmos em
torno do conceito de capital sócio-cultural.

Serão, evidentemente, de ordem poliédrica os elementos que, num
dado território ou cidade, proporcionam a valoração do seu capital
sócio-cultural – o que torna inevitavelmente redutor qualquer tentativa
de sistematização destes. Não obstante tal inevitabilidade, parece-nos,
no entanto, interessante procurar desenvolver este exercício, como busca
de uma melhor compreensão analítica das dimensões e variáveis mais
basilares à formação do capital sócio-cultural numa cidade. Propõe-se,
assim, uma sistematização dos seus elementos de formação – ou de valo-
ração – por seis dimensões: (1) a configuração, compacidade e com-
plexidade dos territórios da cidade ou metrópole, quer para o âmbito
das suas escalas mais amplas (região ou mesmo sistema urbano), quer face
a cada um dos seus bairros, espaços ou elementos urbanísticos; (2) as es-
truturas dos padrões de identidade e das diferentes formas de cultura ur-
bana espelhada nos cidadãos, nos espaços e nas redes relacionais da
cidade, incluindo-se aqui dimensões como as estruturas de multicultura-
lidade e de cosmopolitismo; (3) os fluxos e os espaços de informação,
de conhecimento e de discussão sobre a cidade; (4) as estruturas e
dinâmicas de associativismo e de mobilização cívica; (5) as estruturas de
governança urbana, institucionalmente desenvolvidas ou não, de senti-
do pluralmente participativo ou de sentido mais discricionário; (6) as pers-
pectivas e posturas das elites das respectivas sociedades urbanas, em par-
ticular nas atitudes face à sua própria cidade, mas de forma mais global
nos seus graus de universalismo e de cosmopolitismo.

Forças e fraquezas na estrutura do capital 
sócio-cultural de Lisboa

Tomando a sistematização acima proposta, e baseados num trabalho
de investigação empírica sustentado em metodologias de base quantita-
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tiva e qualitativa de diversas índoles, 3 analisámos criticamente a con-
sistência de cada uma das seis dimensões de valoração do capital sócio-
-cultural urbano para o caso concreto da cidade de Lisboa.

Configuração morfológica e complexidade funcional em Lisboa

A relação entre a configuração morfológica e a complexidade de uma
cidade e a propensão dos seus cidadãos para maiores ou menores for-
mas de expressão e de responsabilização colectiva remete-nos para in-
teressantes discussões ligadas às diferentes formas de evolução urbana.
Por um lado, para as seculares projecções da «cidade ideal» à miríade de
propostas urbanísticas, mais ou menos idealistas ou mais ou menos
pragmáticas, desenvolvidas ao longo dos tempos (do fórum romano às
cidades medievais, da cidade-jardim aos ensanches novecentistas, da
cidade funcional lecorbusiana às novas cidades e bairros do welfare state
e, finalmente, das novas estruturas semiperiféricas e urbanalisadoras à
mítica cidade central reabilitada e revitalizada), mas, por outro lado,
para as mais recentes dinâmicas de estruturação metro ou metapolitana
e para a paulatina formação das grandes cidades-regiões em processo de
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3 Como anteriormente referido (v. nota 1 deste capítulo).

Figura 5.1 – Dimensões de valoração do capital sócio-cultural numa cidade
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aparente urbanização infinita. Presentemente, embora os debates sobre a
globalização dos padrões de relacionamento comunicacional despertem
múltiplas divergências, parece ser consideravelmente consensual a pers-
pectiva de que os graus de proximidade, de complexidade e de hetero-
geneidade existentes em cada território urbano – recordando o synoikis-
mus salientado por Soja (2000) 4 ou a diversidade urbana aclamada por
Jacobs (2000 [1961]) – mostram afigurar-se como um dos elementos
mais basilares para a valoração da dialéctica social e, por conseguinte,
das estruturas de «capital social» e cultural de uma cidade. Esta reconhe-
cida e significativa correlação será igualmente evidente para uma cidade
como Lisboa. Desde logo, na capital portuguesa o chamado «efeito-
-cidade» 5 mostra-se consideravelmente perceptível na recente inves-
tigação desenvolvida por Cabral e Silva (2007), onde, entre outros ele-
mentos, se analisou a conexão entre a intensidade dos padrões de
expressão e de mobilização cívica com as características dos diferentes
territórios de vivência. Uma série de indicadores sobre a qualidade da
condição (e ainda da expressão) cívica, tais como graus de socialização,
interesse pela política ou índices de associativismo e de mobilização por
determinadas causas, mostram ser maiores na metrópole, muito parti-
cularmente no seu centro (o concelho de Lisboa), em relação às res-
pectivas médias do país – embora outros indicadores também impor-
tantes, designadamente a confiança face aos políticos e às instituições,
resultem em piores índices nestas áreas urbanas do que para o conjun-
to de Portugal.

Todavia, não obstante comprovar-se assim a relevância deste «efeito-
-cidade» em Lisboa, menos certezas se colocam em relação à sua inten-
sidade – ou melhor, à sua densidade –, nomeadamente quando nos
deparamos hoje com um panorama global da metrópole cujas estru-
turas morfológicas e sócio-demográficas se encontram consideravel-
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4 Para Soja, a base epistemológica do termo é plena de significado: o autor recorda
a obra de Charles Keith Maisels (The Emergence of Civilization, 1990) e a sua definição de
synoecism como uma «interdependência proveniente de uma densa proximidade»;
lembra ainda o termo clássico grego synoikismus, que define a condição de vida humana
em conjunto, termo que o próprio Aristóteles utilizou para descrever a essência da polis;
e finalmente o mais amplo oikos, palavra raiz de termos como economia ou ecologia, e
que, para Doxiades, descreve a compreensão dos assentamentos humanos, da escala da
habitação à escala global.

5 O «efeito-cidade» evoca para a correlação positiva das paisagens e dos ritmos de
vivência mais urbanos e mais cosmopolitas, com formas mais efectivas e dinâmicas de
expressão e de mobilização da cidadania política. V. o capítulo 6 deste volume para uma
discussão desta questão.
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mente fragilizadas por décadas de dispersão conjugada com fragmen-
tação, do concomitante aumento das fractalidades sócio-espaciais, e da
perda de complexidade funcional e sensorial à pequena escala
(Salgueiro 2001). As estruturas sócio-espaciais da Lisboa do início do
século XX1, após diversas décadas de pressão urbanística, em conjunto
com uma muito deficiente integração de políticas de consolidação ur-
bana, contêm uma série de características que – a par de outras que,
quotidianamente, decerto as evocam – parecem tornar mais difícil a
construção ou a consolidação das suas estruturas de capital sócio-cul-
tural. Poderemos aqui sistematizar três ordens de razões.

Em primeiro lugar, pelo simples – mas fortíssimo – factor de se ter
registado uma profunda depressão da sua massa crítica demográfica nas
áreas clássicas de maior centralidade num curtíssimo espaço de tempo.
A redução de mais de 30% da população residente no concelho central
em vinte anos – com bairros inteiros a registar regressões superiores a
50% no mesmo período (CML, 2004d) –, conjuntamente com outros
factores, como o acentuado aumento dos índices de envelhecimento e
a igualmente acelerada regressão do número de crianças e de jovens
(CML, 2004d), tem certamente induzido a sua dose de desânimo social
e de considerável fricção no desenvolvimento de sinergias urbanas
endógenas. Numa cidade historicamente de grande escala, cuja matriz
espácio-cultural sempre foi essencialmente mediterrânea e socialmente
muito relacional, esta significativa diminuição da sua massa crítica e das
suas densidades territoriais (de âmbito residencial, mas também laboral
e das mais variadas ordens de intercâmbio) traduz, indubitavelmente,
uma profunda mutação na sua vitalidade – e que nem mesmo o au-
mento dos fluxos de imigração conseguiu ainda estancar, mesmo que de
forma relativa.

Em segundo lugar, pelo tipo de territórios urbanizados produzidos
nas últimas décadas, com importantes fractalidades a nível social,
económico, ambiental e paisagístico, para além de muitos destes dete-
rem à partida deficientes capacitações de multifuncionalidade e de com-
plexidade urbana a mais pequenas escalas. Tanto na cidade central
como na globalidade da sua metrópole, e independentemente do acen-
tuado aumento demográfico registado em algumas zonas entretanto ur-
banizadas, existe um significativo risco de contínua tendência de perda
de vitalidade urbana e de complexidade social por via de uma mono-
funcionalidade induzida tanto nas novas urbanizações de iniciativa priva-
da, como mesmo a nível dos equipamentos urbanos, da sua localização
e dimensão – incluindo o próprio comércio (como revelou, por exem-
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plo, uma análise desenvolvida em torno da zona do Parque das Nações
– CML, 2004a –, bairro onde a existência de um grande espaço comer-
cial acabou por empobrecer a sua diversidade urbana, apropriando fun-
cionalmente parte significativa das dinâmicas urbanas num raio relati-
vamente alargado. Decorrente desta ordem de produção urbana, tem-se
assim acentuado a fragmentação dos trajectos de vida – quer quotidia-
nos, quer de outra ordem de temporalidade. A fractalidade quotidiana
sentida hoje em Lisboa obriga parte muito significativa dos seus
cidadãos a ocupações temporais e cognitivas que não deixarão decerto
muito espaço para outra ordem de actividades – incluindo hipotéticos
desenvolvimentos de uma massa crítica mais activa e mais exigente. 
O valor marginal do tempo disponível para o exercício da cidadania
parece ser assim demasiado elevado – tanto para as classes de maior for-
mação e de mais estável actividade profissional como para as que mais
se extenuam por entre os caleidoscópios do trabalho precário, das in-
termodalidades das redes de acessibilidades e da banalização das paisa-
gens e dos espaços-tempos de consumo.

Em terceiro lugar, este aumento dos fluxos fractais e de consistência
mais efémera e dos trajectos mais desvinculados e isolados parece tam-
bém provocar dificuldades na consolidação de laços sociais – o que, por
seu lado, tende a aumentar a desintegração e a exclusão social e, pre-
cisamente, a existência de redes de participação e de confiança. Um dos
mais recentes relatórios do Observatório da Coesão Social (2006)
mostrava que a situação portuguesa parece estar consideravelmente fra-
gilizada entre a perda das relações sociais informais tradicionais, a difi-
culdade de sustentação de relações de natureza mais formal e a 
evolução de outros factores, como a maior dificuldade de conciliação
entre a vida profissional e familiar e o aumento do hedonismo e do
individualismo.

No entanto, e apesar destas tendências, a cidade de Lisboa mantém
importantes elementos geradores de vitalidade urbana. A nível mor-
fológico e urbanístico, e mesmo perante uma série de feridas abertas,
são muitos os bairros que mantêm estruturas que pelo menos permitem
alimentar perspectivas de uma vivência potencialmente mais dinâmica –
porque, na sua essência (não obstante a desvitalização a que têm sido
sujeitos), continuam a ser verdadeiros espaços da cidade. Estas são pers-
pectivas a que a política urbana deverá dar a maior das atenções, da va-
lorização da complexidade e multifuncionalidade à revigoração das den-
sidades de habitação e de emprego, passando ainda pela qualificação
dos espaços públicos. Mas, entretanto, novos padrões de vivência e de

05 Cidade Cap. 5  19/11/08  16:39  Page 189



entendimento surgem na nova cidade – o que nos obriga a novos en-
tendimentos e interpretações das próprias estruturas cognitivas do
«efeito-cidade». São estes novos padrões interligados tanto com os
próprios passos de transformação interna [tanto nas dimensões da resi-
dencialidade como nas da empregabilidade e ainda noutro tipo de
funções, tais como o advento de uma classe mais dinâmica e criativa em
alguns bairros, como sugeriu Landry (2002) e como igualmente registá-
mos nas nossas análises empíricas em Lisboa] como com a transfor-
mação, por via da revolução informacional, dos padrões comunica-
cionais e relacionais. Apesar das importantes dificuldades acima
expressas, Lisboa e os seus bairros não deixam de manter potencialidades
que suportam um determinado valor intrínseco de «capital social» –
embora estes pareçam basear-se cada vez mais em componentes cultu-
rais, identitárias e simbólicas e menos em configurações meramente
morfológico-demográficas.

Identidade e cultura urbana em Lisboa

Sob que processos de reestruturação se encontram as identidades na
cidade de hoje, tendo estas, por natureza, uma condição dúplice entre
o colectivo e o singular? As reconfigurações dos espaços, das paisagens
e dos ritmos urbanos, bem como as reconfigurações das estruturas das
suas redes sociais e relacionais, têm provocado significativas mudanças
nas componentes de identidade local. Não obstante, pela presença de
um significativo capital mnemónico, mas essencialmente pela riqueza
viva dos seus múltiplos elementos patrimoniais, a cidade de Lisboa
detém inquestionavelmente um forte capital simbólico de natureza
muito urbana (Ferreira 2004). Uma riqueza que transborda dos seus
múltiplos bairros (sejam estes bairros históricos ou consolidados,
modernistas ou contemporâneos), sustentando-se em cada um deles
(naturalmente com graus distintos) importantes estruturas de identidade
espácio-cultural e vivencial.

Sabemos como as características da cidade, dos seus diferentes es-
paços morfológicos e dos seus fluxos e dinâmicas várias moldam de
forma significativa os sentimentos de pertença e de identidade em cada
local. Costa (1999) demonstrou, visando precisamente o caso concreto
do Bairro de Alfama, a primordial relevância dos quadros de interacção
social de âmbito microterritorial para o fomento e o dinamismo do capi-
tal sócio-cultural na cidade. O seu trabalho mostra como as característi-
cas dos quadros de interacção social se fundem com a própria mor-
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fologia relacional dos locais onde estes se estabelecem, pela densidade
das relações de proximidade e de conhecimento ou de confronto, pela
existência de redes formais e informais (associativas ou não), pela carga
dos padrões simbólicos e culturais existentes e estruturantes.
Sintetizando, o capital sócio-cultural baseia-se na intensidade dos
processos e das dinâmicas relacionais e organizacionais de âmbito local
existentes, estruturando as densidades e as complexidades identitárias
urbanas.

No entanto, e como vimos acima, esta riqueza colectiva – e indivi-
dual – de Lisboa e de cada um dos seus espaços depara-se com um
processo de fragilização – ou pelo menos, decerto, de significativa trans-
formação – face, por um lado, às tendências de fragmentação metropo-
litana e de desvitalização sócio-espacial em curso nos velhos centros e,
por outro, à relativa urbanalização da vida quotidiana também aqui ope-
rada (Muñoz 2004). Em alguns dos seus bairros, a cidade estará a perder
uma parte importante das suas complexidades relacionais tradicionais,
num efeito que provoca uma dispersão cognitiva dos seus sentidos mais
imagéticos de identidade urbana. Numa análise desenvolvida no final
dos anos 90 (Ferreira, Castro e Casanova 1999) constatava-se que, apesar
de uma interessante compreensão perante muitas questões (sociais e
outras), existia por parte dos lisboetas uma elevada componente de «abs-
tracção», uma dificuldade na representação social dos cidadãos face à
cidade e às suas transformações. Esta difusão de significações, mesmo
em termos locais, dificulta a clarificação de representações sociais mais
claras e abrangentes e releva a propensão dos cidadãos em actuarem,
quando muito, em movimentos do tipo nimby. 6 Se, em relação aos
novos territórios urbanizados, parece pertinente a afirmação de Roseta
(1999) quando nos recorda como são difíceis as representações e o con-
sequente exercício de uma cidadania mais activa quando estamos em
presença de quotidianos «semiurbanos» em territórios em que «as
próprias pessoas nem sabem o que é que lhes falta para virem a ser
cidades completas» (1999, 182), em relação a zonas consolidadas ou
mesmo históricas em contínuo processo de desvitalização e de perda da
sua complexidade urbana, esta perspectiva pode tornar-se, afinal, tam-
bém muito próxima.

Elementos centrais na vertebração do capital identitário – e da vitali-
dade – da cidade são os seus espaços públicos. Para muitos, o seu carác-
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6 Not in my backyard, sigla inglesa muito reconhecida, que transmite os sentimentos
dos movimentos locais de reivindicações espacialmente específicas e egoístas.
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ter nuclear personifica, na verdade, o próprio carácter da cidade e dos
seus cidadãos nas suas paisagens interiores e exteriores (Borja 1998;
Ferreira 2004; Gonçalves 2004). Mas o que dizer dos espaços públicos
de Lisboa? O trabalho de Gonçalves (2004) confirmou os receios mais
recentes de uma paulatina tendência de desqualificação destes (tanto
cognitiva como política/urbanística), em favorecimento dos espaços e
dos tempos de consumo mais privado. No inquérito desenvolvido no
âmbito da sua investigação, muitos dos espaços públicos da cidade
foram considerados – pelos seus potenciais utentes – escassos, pouco
cuidados e inseguros, principais explicações estas para a sua fraca apro-
priação, embora outras razões também tenham sido pronunciadas nas
áreas da sociogeografia (pela dispersão das vivências quotidianas em
espaços-tempos mais difusos), ou mesmo na antropologia do lazer
(perante as mutações de uma cultura crescentemente individualista e in-
teriorista).

Numa cidade que aparenta deter múltiplas potencialidades para a
afirmação da urbe como grande espaço público – pela vasta frente
ribeirinha e por um amplo sistema de vistas, pela longa tradição
mediterrânea das suas gentes, pela permanência e especificidade única
da sua luz –, tais espaços parecem encontrar-se, afinal, no lugar de filhos
de um deus menor. A crise de visão, de recursos e de energia política
que se regista há longa data nas autarquias da cidade (tanto na câmara
municipal como nas juntas de freguesia) tem acentuado as dificuldades
de tratamento e de recriação dos seus espaços públicos, duvidando-se
mesmo se o seu papel como agentes simbólicos e identitários poderá
estar seguro face às perspectivas urbanísticas previstas para o futuro. 
O lugar incerto dos espaços públicos de Lisboa parece ser, na verdade,
um retrato vivo da própria incerteza da sua cidadania.

As mais recentes acções políticas urbanísticas, nomeadamente as di-
rigidas para a reabilitação urbana e para a valoração simbólica da vivên-
cia na cidade – que incluíram campanhas mediáticas consideráveis –,
poderiam, por outro lado, trazer alguma renovação aos padrões
percepcionais e identitários sobre esta. No entanto, existirá um duplo
carácter resultante destas pressões pela maximização das mensagens
simbólico-culturais em Lisboa, exponenciadas tanto pelos agentes
públicos e por campanhas de city marketing como por agentes privados
na promoção dos seus produtos urbanísticos. Se, por um lado, tal maxi-
mização pode aumentar a intensidade das mensagens simbólicas da
cidade em termos generalistas, por outro lado, e nas suas bases, poderá
estar, afinal, a reduzir a substantividade que os conceitos de identidade
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e de cultura urbana contêm, ao simplificar as mensagens e ao não im-
plicar necessariamente uma renovação da complexidade na vivência e
na semiótica urbana em cada bairro. A marca Lisboa poderá estar mais
forte, mas a Lisboa mental e sensorial de cada lisboeta poderá encon-
trar-se menos densa.

Ainda assim, não podemos deixar de referir que se torna particular-
mente difícil a expressão de certezas absolutas em torno da perda ou do
reforço dos valores identitários na cidade de hoje, precisamente quando
assistimos à reconfiguração de múltiplas dimensões – incluindo, eviden-
temente, as culturais e as sensoriais – e quando, como vimos, a velocidade
das mutações urbanas tem sido tão elevada. O aumento da velocidade
nos padrões de mudança residencial, a mutação acelerada de usos, de
funções e de paisagens e a própria mudança nas estruturas sociais e cul-
turais (decorrente, por exemplo, do aumento dos fluxos migratórios, dos
processos de miscigenação e de uma maior multiculturalidade) são
processos que podem – e que estarão certamente a – trazer «um outro tipo
de modernidade» (Lash 999), recompondo as próprias linguagens, as cul-
turas e, seguramente, as identidades territoriais da cidade.

Espaços de informação e de conhecimento em Lisboa

Uma terceira dimensão de valoração do «capital social» numa cidade
coloca-se na existência de espaços de conhecimento sobre a cidade e de
correspondentes redes de informação e de partilha desse conhecimen-
to. Para o fomento de uma consciência cultural e identitária sobre a
cidade será particularmente relevante o velho postulado de que um
maior conhecimento das coisas provoca nos indivíduos uma maior res-
ponsabilidade sobre o destino destas. A investigação empírica desen-
volvida mostrou importantes lacunas na existência e disponibilização
de informação e de conhecimento em torno das múltiplas dimensões
da cidade de Lisboa. Este universo mostra-se, dito de forma mais perti-
nente, consideravelmente desequilibrado entre o elevado capital sim-
bólico da cidade, de raiz eminentemente historicista (de modo sufi-
ciente a suportar bem os chamados «estudos olissiponenses»), 7 e a
ignorância ou mesmo a completa falta de informação tanto face aos
necessários múltiplos olhares e entendimentos sobre a cidade como em
termos da própria interpretação da contemporaneidade urbana.
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7 Existe, inclusivamente, um Gabinete de Estudos Olissiponenses, uma instituição
da CML enquadrada administrativamente na Direcção Municipal de Cultura.
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Este considerável desequilíbrio provirá de diferentes ordens de mo-
tivos. Destacar-se-á, em primeiro lugar, a estrutural deficiência educa-
cional da sociedade portuguesa, mas também, e directamente no res-
peitante às dimensões urbanas, a existência de uma difícil percepção
social dos portugueses perante a dimensão-cidade como temática
própria para o desenvolvimento e a qualificação sócio-económica e
mesmo ambiental. Não obstante, no quadro de um projecto de investi-
gação que incidiu sobre as percepções e os comportamentos dos
cidadãos de vários países em relação ao ambiente e seus desafios,
Schmidt e Valente (2004) concluíram que presentemente (e após um
período de forte mutação do seu país) os portugueses têm já uma con-
siderável percepção de que desenvolvimento e sustentabilidade não são
de todo elementos antagónicos, antes pelo contrário. Porém, também
se constata que, embora as percepções sociais e mesmo os discursos
contenham esta sensibilidade, a realidade das práticas parece encontrar-
-se consideravelmente longe de tais preocupações. Cabral (1997 e 2000)
e Lima e Guerra (2004) confirmaram os baixos níveis de mobilização
ambiental dos portugueses, por sua vez ligados aos baixos índices de
mobilização política. O principal óbice situar-se-á, precisamente, na
própria assunção das responsabilidades de cada indivíduo, difíceis de as-
sumir numa sociedade com longa tradição de centralismo e autoritaris-
mo político e ainda pouco habituada a uma cultura disseminada de res-
ponsabilidade civil.

Decorrente destas razões de ordem estrutural, coloca-se uma série de
outros elementos-chave, tais como os espaços afectos pelas instituições
de criação e de divulgação de conhecimento (a universidade, designa-
damente) às questões urbanas, ou as contínuas dificuldades de afir-
mação de um sector editorial português dedicado à divulgação de saber
mais ensaístico. Realçaríamos, nestes pontos, a particular responsabili-
dade das instituições públicas locais na divulgação do saber sobre a
cidade e a comprovação de que, a par da necessidade de uma reforma
cultural e organizacional destas, existirá igualmente a necessidade de
uma consciencialização – e responsabilização – interna. 8
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8 A Câmara Municipal de Lisboa, até muito recentemente (e para além do seu site na
Internet com múltipla informação de base essencialmente institucional), editava de
forma periódica três revistas de divulgação sobre a cidade: a Agenda Cultural
(mensalmente), de divulgação de eventos e de espaços culturais da cidade; a revista 
LX-Futura (semestral), cuja informação é de carácter eminentemente urbanístico e
arquitectónico; a e-Pólen, uma revista electrónica mensal alojada no site da CML, com
informação sobre ecologia e ambiente. Das 53 juntas de freguesia existentes no
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Tem havido, apesar de tudo, algum crescendo de consciencialização
social em torno das dimensões mais substantivas (ou mais intangíveis)
ligadas à evolução da cidade de Lisboa, bem como de problemáticas
mais contemporâneas como as da sustentabilidade, do ambiente ur-
bano ou da própria qualidade de vida. Esta consciencialização parece,
no entanto, atingir apenas uma parte das classes mais superiores e das
elites profissionais e culturais da cidade (Cabral 2005; Ferreira et al.
2000). Não obstante, e apesar de existir ainda uma clara distinção entre
«simpatia», «compreensão» e «tomada de acções concretas» no sentido
da expressão cívica e da participação pública de âmbito local, existirá 
seguramente um relativo aumento das preocupações com as proble-
máticas urbanas, nomeadamente nas populações mais jovem e mais ins-
truídas (Cabral 2005; Ferreira et al. 2000). Daí que, a par do papel e da
responsabilidade do poder local nestas áreas – uma responsabilidade
ainda pouco assumida como um dos principais pilares da acção públi-
ca na cidade –, haverá que colocar o olhar no papel social das institui-
ções de saber, muito particularmente da universidade, revelando-se tam-
bém nesta a sua quota-parte de responsabilidade.

Associativismo e mobilização cívica em Lisboa 

Também nas dinâmicas associativas e de mobilização cívica se tem as-
sistido, nas cidades e nas metrópoles, a transformações de considerável
relevância. Desde as análises de Marshall (1950) sobre a expressão da
cidadania e os direitos dos indivíduos às reflexões de Turner (1993) em
torno das formas de expressão mais passivas ou mais activas da cidada-
nia, a abordagem da contemporaneidade parece necessitar de entender
as novas configurações desta. Hoje a expressão cívica individual, em
primeiro lugar, e os movimentos e as associações cívicas de carácter mais
colectivo, em segundo lugar, estruturam-se e agem cada vez menos
como meros movimentos classicamente fordistas (sindicatos e união de
trabalhadores de vária ordem, corporações profissionais, associações ter-
ritoriais, associações desportivas e religiosas, etc.), mas também, e em
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concelho, em 2006 apenas 15 detinham site na Internet. Quanto à actividade editorial
da instituição municipal, e embora com um vasto catálogo, este liga-se essencialmente
a trabalhos de natureza cultural, arquitectónica e histórica da cidade. Em âmbitos mais
técnico-científicos, no âmbito da revisão do Plano Director Municipal de Lisboa e dos
respectivos estudos de análise e de estratégia entretanto desenvolvidos, foi assumida pela
CML a publicação de alguns dos trabalhos (v. CML, 2004a, 2004b, 2004c, 2004d e
ainda 2005).
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crescente medida, como estruturas de nova ordem de organização,
muitas delas, inclusive, menos «territorializáveis» do que as suas con-
géneres clássicas, articulando-se e exprimindo-se pelas mais variadas for-
mas (ambientalistas, defensores do consumidor, proprietários, inquili-
nos, contribuintes, pais de crianças em idade escolar, utentes de
infra-estruturas, etc.). Nesta miríade de novas formas de expressão – in-
cluindo as de âmbito essencialmente individual e em ambientes ciber-
nautas – constata-se uma considerável dificuldade de preenchimento
dos desfasamentos entre as clássicas formas de representação e de con-
certação institucional e estas formas mais actuais de envolvimento
(Putnam 2000). Especialmente quando, como já muitos têm notado, 
existe uma significativa diferença entre associativismo (que até pode ser
de âmbito essencialmente passivo) e mobilização (reconhecidamente
mais activa).

O panorama das dinâmicas cívicas de Lisboa (tanto nas suas práticas
de associativismo como por outras formas de mobilização e de inter-
venção cívica) é, embora crescente, consideravelmente pequeno. No
âmbito territorial do concelho, existiam, em meados de 2006, cerca de
três dezenas de associações ou comissões ligadas a bairros ou a espaços
urbanos concretos que se mobilizavam quase somente em torno de acti-
vidades de reivindicação directamente ligadas aos seus territórios. 9 Em
simultâneo, existiam duas dezenas e meia de movimentos cívicos cuja
intervenção se apresentava de base mais genérica ou sectorial. 10 Alguns

João Seixas

196

9 No âmbito de uma busca desenvolvida na Internet (sites próprios e notícias de
periódicos) identificaram-se, em Maio de 2006, cerca de trinta e cinco associações de
base territorial no concelho de Lisboa (cerca de vinte e cinco associações ou comissões
de moradores e quase dez movimentos de base minimamente sustentável, para não se
considerar efémera, ligados à defesa de um determinado espaço urbano, como, por
exemplo, um parque ou um equipamento cultural). Em termos das associações de
moradores, a maioria destas respeitava a bairros de realojamento social. Algumas destas,
no entanto, pareciam estar relativamente inactivas há já um tempo considerável. 
A grande maioria das suas expressões parecia colocar-se em reivindicações de melhoria
das condições de vida nos bairros respectivos, em dimensões como os transportes, o
estacionamento, equipamentos de apoio, património e espaços públicos. Algumas
associações promovem ainda actividades recreativas, para o que têm geralmente algum
apoio financeiro e logístico por parte da câmara municipal e das juntas de freguesia
respectivas.

10 Igualmente por busca através da Internet, contabilizaram-se cerca de vinte e cinco
movimentos cívicos dedicados a diferentes dimensões de valorização e de defesa da
cidade, sob múltiplas ópticas: movimentos de intervenção e opinião sobre a política na
cidade; associações para a renovação e a reabilitação urbana; movimentos de apoio à
imigração e à inserção social; associações culturais de âmbito urbano; plataformas de
defesa dos parques urbanos e dos espaços verdes; associações de estudo, fomento e
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dos movimentos mais localizados, mas sobretudo os de intervenção
mais sectorial, crescentemente utilizando a divulgação e a comunicação
por via da Internet, têm avançado com iniciativas de conteúdo relativa-
mente pró-activo, incluindo a formulação de propostas de diversa ín-
dole para diferentes realidades da cidade – propostas dificilmente aus-
cultadas (ou pelo menos discutidas) pelo poder político, perante a
inexistência de instrumentos de governança que atingissem estas escalas
de intervenção, consideravelmente pouco institucionalizadas e normal-
mente fora dos processos de auscultação e de concertação pública, tradi-
cionalmente muito sectorializados.

Tanto a análise empírica por nós desenvolvida como a observação de
uma série de indicadores e de trabalhos na área mostraram como exis-
tem significativas dificuldades na capacidade de diálogo social e de mo-
bilização cívica na sociedade de Lisboa. Sabemos como a sociedade
portuguesa, como um todo, regista historicamente níveis de associa-
tivismo, de participação pública e de envolvimento cívico considera-
velmente baixos. Entre as principais razões, poderemos referir uma ma-
triz cultural ainda consideravelmente apegada a uma ruralidade relativa,
combinada, por sua vez, com uma outra matriz – não necessariamente
mais urbana – de iniciativa individual ou de entrepreneur, condicionan-
do, por sua vez, a partilha de factores e de valores de desenvolvimento.

A inserção de Portugal na rede do ISSP 11 permitiu que uma série de
investigações, baseadas por sua vez em metodologias de inquérito de
largo espectro, pudesse ser desenvolvida nestes campos. Embora a maio-
ria destas não tenha incluído uma diferenciação de base territorial, ou
dicotomias concretas em torno dos ambientes urbanos (não obstante
investigações mais recentes estarem a ir precisamente nesse sentido), di-
versas ordens de questionamentos mostram ser de particular importân-
cia. Cabral (1997 e 2000) confirmava como, à semelhança das demais
sociedades ocidentais, também os portugueses, apesar da relativa juven-
tude da sua democracia, se sentiam cada vez mais desmotivados perante
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divulgação de conhecimento científico sobre a cidade e o ordenamento urbano;
comissões de utentes; grupos de protecção da natureza urbana; etc. Verifica-se que, de
forma crescente, estes movimentos utilizam a Internet (tanto por via de sites como de
blogues) como forma primordial de intervenção, crentes de que este será não só o
melhor meio de divulgação de informação (e das suas opiniões e revindicações) como
também o melhor difusor para atingir determinados actores, nomeadamente os media
mais institucionais, dada a considerável dificuldade de comunicação com as instituições
de governo local.

11 International Social Survey Programme.
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os sistemas políticos vigentes. Mas como, em simultâneo, ainda não se
tinham desenvolvido outras formas de intervenção, demonstrando-se
baixos graus de envolvimento cívico e de mobilização política. Viegas
(2003) mostrava, por seu lado, como os deveres de cidadania se encon-
tram ainda pouco imbuídos na consciência dos portugueses. Como
acima já referimos a propósito das questões ambientais, e analisando
dados mais recentes, Lima e Guerra (2004) verificavam que os níveis de
mobilização política, de participação e ainda de associativismo dos por-
tugueses continuavam baixos. O índice (composto) de cidadania políti-
ca aqui desenvolvido (e seguindo as perspectivas e as próprias
metodologias de Cabral), que procura combinar as diferentes formas de
expressão, revelava que pouco mais de um quinto dos portugueses terá
uma disposição considerável para formas de cidadania mais interventi-
va. Condição que se interliga, por sua vez, com parte das classes sociais
médias e elevadas e com estruturas etárias mais jovens mas, muito es-
pecialmente, com níveis de instrução mais elevados. Não obstante estas
características essencialmente urbanas, o cenário global mostrava ser 
de uma considerável imaturidade política e de postura mais antropocên-
trica (Lima e Guerra, 2004), características bem reveladas pelo significa-
tivo diferencial entre sentido crítico (bastante considerável) e uma efectiva
predisposição para formas mais activas de mobilização e de intervenção (muito
baixa).

Não obstante, esta é uma realidade que, também ela, poderá estar em
relativa transformação, muito especialmente na cidade – precisamente
pelo seu maior potencial nas dimensões educativa e cultural. A investi-
gação – também baseada no ISSP – coordenada por Cabral (2005), que
incluiu um inquérito alargado para a Área Metropolitana de Lisboa e
para o país, traduziu um modelo analítico que mostrou uma maior con-
sistência nos territórios urbanos para a observação de padrões de mobi-
lização cívica do que para os do próprio associativismo. Ou seja, é pre-
cisamente na dimensão onde hoje melhor se poderá percepcionar o
exercício do direito de cidadania, ou as formas de expressão cívica, que
o «efeito-cidade» mais se poderá manifestar.

Na verdade, alguma nova dinâmica de intervenção se tem pressenti-
do em Lisboa – sendo talvez ainda demasiado prematuro dizer se esta
nova dinâmica se apresenta como indiciadora de movimentos sociais
futuros de maior consistência. Na última década houve lugar a alguns
movimentos de intervenção urbana – muitos deles fora, precisamente,
das lógicas e dos círculos mais clássicos de associativismo e ainda de cor-
porativismo político –, movimentos que conseguiram desafiar algumas
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decisões políticas entretanto em formação ou mesmo tomadas. Estes
movimentos reflectiram-se, sobretudo, em questões ou projectos con-
cretos e de âmbito muito local – embora alguns deles de considerável
amplitude, como na questão da frente ribeirinha e dos planos de cons-
trução aí previstos pelo porto de Lisboa em meados da década de 90 –
e ainda que para o sucesso de algumas destas reivindicações se revelou
decisivo o respectivo «apadrinhamento» por alguns media e figuras
públicas. Mais recentemente, tem-se assistido em Lisboa a um razoável
aumento das expressões de intervenção por via da criação de espaços de
discussão e de reivindicação (em importante medida na Internet, mas
não só), numa evolução em parte decorrente da forte percepção de que
os potencias canais de comunicação institucional ou não existem de
todo ou são meramente ficcionais. Mas sendo a maioria destes resulta-
dos, sobretudo, da perspectiva de formas de intervenção cívica e cul-
tural crescentemente individualizadas (Putnam 2000). É ainda de referir,
muito particularmente, a constituição de candidaturas independentes nas
mais recentes eleições (intercalares) para a câmara municipal e cujos re-
sultados vieram alterar de forma significativa os posicionamentos mais
tradicionais das forças políticas de base local.

Estruturas de governança urbana em Lisboa

A quinta dimensão remete-nos, justamente, para a existência de es-
truturas de governança urbana de natureza envolvente e co-responsabi-
lizante para com os diferentes actores da cidade (e, em âmbito mais
geral, para com os cidadãos), procurando assim aproximá-los, por via de
instrumentos aprofundados de democracia, dos processos de reflexão e
de decisão na cidade.

Uma análise recentemente desenvolvida (Mota 2005) às infra-estru-
turas comunicacionais existentes entre as câmaras municipais da AML
e os cidadãos (e que incidiu especialmente nas possibilidades abertas
pelas novas TIC) mostrava como os municípios detinham um signi-
ficativo atraso (em relação às médias dos países da OCDE) na sua
conectividade com a população. Mesmo que esta conclusão tenha de
ser algo mitigada pelo facto de a análise em questão se ter baseado em
entradas de informação meramente factuais e não tanto de substância,
o panorama geral não deixava de revelar a escassez de processos de
fornecimento de informação, de consultas mais abertas, ou ainda de
hipotéticos estímulos para a participação pública nas tomadas de de-
cisão política municipal. Para além dos processos de consulta pública
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consagrados na lei – e com as suas críticas próprias – em relação à
aprovação de instrumentos de gestão territorial, o panorama geral re-
vela, depois de décadas de discursos de aprofundamento da partici-
pação e de uma maior proximidade entre eleitores e eleitos, uma con-
siderável separação entre o exercício do poder político e a cidadania 12 –
ou, como é referido no prefácio do trabalho, «a lógica administrativa dos
governos locais analisados é essencialmente marcada por um conceito de
autarquia produtora de serviços e menos orientada para a implemen-
tação das ideias da democracia forte, para a valorização do ‘capital social’
e para a promoção da cidadania […] evidencia-se uma acção das autar-
quias que privilegia […] uma relação com o ‘cidadão-consumidor’ em
detrimento de uma relação com o ‘cidadão político’» (2005, 14).

O município de Lisboa de todo mostrava divergir deste panorama de
deficiente comunicação entre governo local e cidadão. Os seus canais
de atendimento e de informação (balcões de atendimento, sites de
Internet, linhas abertas, etc.), embora crescentemente difundidos e
consideravelmente conectados, não deixam ainda de se revelar de carác-
ter sobretudo unívoco e com diminuta capacidade de feedback – tratan-
do o cidadão quase exclusivamente como cidadão-consumidor. 13

Esta forma de entendimento do cidadão não indicia as melhores
perspectivas no fomento de estruturas de governança urbana mais plu-
rais. A nível da interligação com o cidadão, estas serão, com efeito – e
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12 Dos 18 municípios da AML, apenas o município de Palmela, através da prática da
elaboração de orçamentos participativos, tem desenvolvido desde há alguns anos
processos de participação cívica interligados com algumas das suas orientações políticas.
Paulatinamente, vão aumentando os processos de discussão de planos e programas com
a população noutros municípios, como Oeiras ou Almada.

13 Existe um Centro de Atendimento ao Munícipe, com duas lojas/balcões de
atendimento (na Baixa e em Entrecampos), um número telefónico azul de atendimento
permanente (vinte e quatro horas) e um endereço de correio electrónico, vias a partir
das quais se procura responder com celeridade às solicitações dos munícipes. Existem
ainda quatro espaços da juventude, do respectivo pelouro (Amoreiras, Campo Grande,
Chelas e Bairro Alto). O site da câmara municipal (www.cm-lisboa.pt) disponibiliza
múltipla informação sobre as actividades da instituição e dos diferentes órgãos do seu
universo, para além da possibilidade de download de notícias, relatórios e formulários de
requerimentos de vária ordem. De acordo com o mais recente ranking de e-government
efectuado pelas Nações Unidas (em 2005, com dados do ano anterior), o site do
município de Lisboa encontrava-se em 42.º lugar entre 81 sites municipais de todo o
mundo analisados. Seul, Nova Iorque e Xangai ocupavam as três primeiras posições.
Este ranking baseia-se no e-government readiness index, um índice «que avalia a qualidade,
a relevância, a utilidade e a predisposição dos websites de governo para fornecer
informação on-line, bem como ferramentas e serviços de participação para os cidadãos»
(v. www.unpan.org/egovernment4.asp).
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para além das diferentes parcerias institucionais e que ocasionalmente
tocam com as esferas de intervenção mais cívica – praticamente inexis-
tentes na cidade. Em termos formais, vias de carácter mais permanente
de «diálogo» com os cidadãos situam-se apenas ao nível dos processos
político-institucionais clássicos: as sessões semanais da assembleia mu-
nicipal abertas à participação do público (de acordo com uma ordem de
inscrição), e uma vez por mês as reuniões semanais de câmara (com
todos os vereadores) são igualmente sessões abertas (também com a pos-
sibilidade de inscrições). Porém, a estrutura, a complexidade e as exi-
gências da cidade – e apesar da fragilização das suas densidades – afigu-
ram-se demasiado vastas para estes poucos e muito fechados – embora
importantes – momentos. Processos similares sucedem-se nas assem-
bleias de freguesia, embora estas detenham, como sabemos, um reduzi-
do poder factual. Quanto aos processos de participação pública previs-
tos na lei (nomeadamente em relação aos instrumentos de
planeamento), sendo todavia marcos importantes no débil quadro geral
de inter-relacionamento entre instituições públicas e cidadãos, estes
mostram deter debilidades cuja raiz será mais cultural que de outra
ordem. Para além de uma considerável improbabilidade na descodifi-
cação dos respectivos documentos técnicos para melhor leitura e en-
tendimento pela população do que está em causa, os processos rara-
mente são divulgados de uma forma mais ampla e mais clara, podendo
mesmo referir-se para a realidade portuguesa o que Ordóvas escreveu
em relação à congénere realidade espanhola (2000): «O urbanismo, instru-
mento moderno de intervenção em contínuo processo de aperfeiçoa-
mento, parece ter-se convertido numa variante de despotismo ilustrado
(se bem que com déspotas não muito ilustrados) que afugenta a parti-
cipação pública: tudo pela cidade, para a cidade, mas sem os cidadãos»
(2000, 279).

Figura 5.2 – Cinco presidências da CML, quatro logótipos municipais
(1989-2008)

Fonte: CML.
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Há ainda que situar a considerável distinção entre os quadros de co-
municação do governo local de Lisboa com, por um lado, o universo
associativo mais clássico (essencialmente sectorializado) e, por outro
lado, com os cidadãos entendidos de forma não organizada, ou organi-
zados sob diferentes lógicas (quer através de associações de moradores,
quer estendendo-se para múltiplas formas e conteúdos de expressão e de
mobilização). Em relação aos primeiros, os modelos de concertação
fordistas ainda permitem algumas práticas de diálogo, tanto formais
como informais, embora também não se possa dizer que em Lisboa
estas estruturam qualquer modelo sistémico de participação local. 14 No
entanto, e em relação aos segundos, poder-se-á dizer que eventuais
canais de comunicação de base minimamente sustentada são pratica-
mente inexistentes.

No ano de 2002 foi proposta pelo executivo da CML a criação de um
«órgão consultivo do município de Lisboa que visa promover a partici-
pação dos cidadãos, juntas de freguesia, associações e organizações lo-
cais, cívicas comunitárias, comerciais e industriais, de carácter público
ou privado, na elaboração das estratégias e políticas urbanas e dos cor-
respondentes instrumentos e acções que as irão concretizar». 15 Esta pro-
posta foi chumbada pela assembleia municipal (na altura, de maioria de
oposição), tendo-se argumentado que esta não estava suficientemente
clara de molde a situar-se no panorama político-institucional da cida-
de. 16 Mais recentemente, em Março de 2006, a comunicação social
anunciava a intenção do presidente da câmara em promover o debate
de ideias e de propostas num futuro «fórum de participação de Lisboa»,
a ser criado até final do ano – porém, e da mesma forma, pouco mais
se soube sobre a constituição de qualquer tipo de órgão do género. 
Esta curta história – extremamente curta – do, na altura, denominado
conselho participativo da cidade de Lisboa, ou fórum da cidade (como
foi também aventado), parece mostrar-se demonstrativa da falta de
atenção política para com tentativas de aprofundamento democrático
na cidade.

A óbvia conclusão mostra ser a de que em Lisboa não tem havido
uma estratégia – nem uma vontade, será possível dizê-lo – para o de-
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14 Por via do processo de revisão do PDM e da construção da Visão Estratégica
Lisboa 2012, efectuaram-se alguns workshops temáticos com actores urbanos repre-
sentativos sobretudo dos universos associativos de cariz sectorial e corporativo.

15 V. www.cm-lisboa.pt/docs/ficheiros/541_2002.doc.
16 A proposta baixou assim, para apreciação, à análise de uma comissão parlamentar

eventual a ser criada pela assembleia municipal.
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senvolvimento de uma cultura e de correspondentes estruturas e instru-
mentos de governança urbana, de âmbito mais amplo e com dinâmicas
mais permanentes. A existir uma estrutura de governança (em torno de
alguns actores urbanos), e tal como igualmente analisámos na nossa in-
vestigação de âmbito mais abrangente, esta tem-se exercido sobretudo
em ambientes consideravelmente circunscritos de reflexão e de tomada
de decisão. Poder-se-á pressupor, eventualmente, que a falta de disponi-
bilidade para a estruturação de instrumentos de diálogo mais aberto se
baseie tanto em entendimentos de que uma eficaz reflexão e gestão
política deve ser feita sobretudo em ambientes e circuitos restritos como
em receios de que a abertura de canais de democracia mais directa (in-
formativa, participativa, ou mesmo deliberativa) e a sua interligação
com os espaços e os tempos da democracia representativa poderiam
acarretar uma ainda maior fragmentação e mesmo ingovernabilidade no
exercício do poder político, podendo ainda introduzir potenciais efeitos
de populismo de base muito local. Estes são receios, no entanto, miti-
gáveis não só por via de uma necessária estruturação racional (que in-
cluiria uma racionalidade também descentralizadora e avaliadora) de
um sistema de acção para a governança urbana, a várias escalas e com
várias aberturas, mas igualmente – ou mesmo sobretudo – pelo paulati-
no estímulo e dinamização de uma mobilização cívica, de um sentido
ético e de uma maior responsabilidade por parte da população da
cidade.

Recordemos de novo os textos de Cabral (1993 e 2000), particular-
mente quando refere como uma grande maioria dos portugueses se sen-
tia num elevado grau de distância face ao poder, registando-se nesta 
óptica um dos maiores fossos pressentidos entre as elites e o resto da
população, sendo por sua vez a instrução e os recursos educativos, os
capitais mais preciosos e relevantes a esta diferenciação social. Nas
palavras de Cabral, «o défice cultural adquire […] um efeito que já não
é de mera distribuição social, desigual mas gradual e de amplitude limi-
tada, para se transformar num efeito de autêntica segmentação entre
aqueles que, além de concentrarem os recursos materiais, por assim
dizer monopolizam os recursos simbólicos, senão o ‘poder’, e aqueles
outros portugueses que, embora participando também nas oportu-
nidades e recompensas do sistema económico, se encontram virtual-
mente excluídos desse ‘poder’» (1993, 42). Esta distância – embora
pouco – terá diminuído entre as análises desenvolvidas em 1993 e as de
2000. Como se tem vindo a verificar, algum deste ressurgir da identi-
dade e da consequente movimentação cívica começa a ser considerado
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por parte do poder político com uma certa atenção. Para Viegas e Dias
(2000), e no âmbito das suas reflexões em torno da cidadania, integração
e globalização, apesar das reconhecidas dificuldades, a reforma das ins-
tituições de participação política parece, efectivamente, suscitar um in-
teresse crescente, quer por parte dos meios políticos, quer dos media.
Será assim importante reflectir e alicerçar conteúdos sobre as formas
como a auscultação a estes movimentos – e à cidadania, em termos mais
globais – seguramente poderá legitimar bem mais, e apesar dos riscos, o
exercício do próprio poder político.

Elites e cosmopolitismo em Lisboa

O efeito combinado de três ordens de características contidas na so-
ciedade urbana de Lisboa parece estruturar contextos de desequilibradas
perspectivas de mobilização (e mesmo de sentido de responsabilidade
cívica – e, por conseguinte, política) por parte das elites lisboetas para
com a qualificação e a afirmação da sua própria cidade.

Em primeiro lugar, as elites portuguesas – elites sociais, políticas,
económicas ou culturais – mostram deter, historicamente, padrões de
uma tradição cultural cuja responsabilidade pública dificilmente se es-
tende para além das esferas de actuação mais institucionais do Estado e
das redes em torno do poder que dele emana (Santos 1994; Martins
1998). Em âmbitos que extravasam consideravelmente as fronteiras e as
paisagens de actuação política e administrativa formal dos cargos públi-
cos ou privados por si ocupados, estas parecem ser bem menos interve-
nientes em termos da coisa colectiva do que na coisa pública (o que não
é o mesmo), da mesma forma não exercendo facilmente outras formas
de intervenção social e de expressão cívica.

Em segundo lugar, e situando-nos na capital política e administrativa
do país, as elites de Lisboa ligadas à coisa pública posicionam-se essen-
cialmente em torno das estruturas e dos processos relacionais no âmbito
do Estado-nação português, cerne simbólico e operativo quer da sus-
tentação histórica do próprio país, quer ainda da sua consolidação por
estruturas de administração pública (mesmo quando deficiente ou
muito deficiente) nas épocas modernas dos paradigmas sócio-industrial
e fordista. Em certa medida, algo distintas das elites de outras cidades
portuguesas (onde as questões territoriais e regionalistas se colocam de
forma mais consistente), estas, suportadas e suportando a larga parte de
uma administração muito centralizada, sobrepondo o Estado-nação à
sua cidade, detêm escassa propensão para a atenção às questões locais
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ou, se quisermos, para uma cultura política de atenção mais descentrali-
zada e territorializada. A atenção a Lisboa como objecto de acção políti-
ca surge assim muito mitigada por, por um lado, décadas de sobre-
posição de importantes componentes da sua identidade com a escala
nacional (num país pequeno e, não obstante as diferenças regionais,
relativamente homogéneo em termos sócio-culturais) e, por outro lado,
por uma considerável assimilação de décadas de discursos em torno da
macrocefalia e das incidências políticas e mediáticas colocadas nas as-
simetrias entre a grande cidade e o resto do país, entre o urbano e o
rural, entre o litoral e o interior. Neste contexto, o factor de capitalidade,
para Lisboa, acabará paradoxalmente (ou talvez não) por ser um im-
portante óbice para si própria, elemento limitador ou mesmo castrador
da potenciação de um capital sócio-cultural mais orientado para as
problemáticas urbanas e a qualificação da cidade. O espectro do poder
e da governação municipal, não obstante existir (e com larga tradição)
desde há longuíssima data em Lisboa, parece não abarcar grandes inte-
resses de carreira pela larga grande parte das suas elites urbanas. Muito
especialmente, ao fim de diversas décadas de esvaziamento do seu
poder, seguidas de outras três onde as grandes preocupações e interesses
da minoria qualificada (e de serviço público) de Lisboa se centraram
mais no Terreiro do Paço – e ainda em Bruxelas – do que no fronteiro
Largo do Município.

Em terceiro lugar, há ainda que recordar a condição de difícil per-
meabilidade por parte das elites da cidade face às restantes classes e gru-
pos sociais – mesmo que esta permeabilidade se possa manifestar por
um determinado sentido de «colonização cultural». A constatação de a
sociedade portuguesa ser pouco dada a mutações que impliquem trans-
formações sócio-políticas de determinada ordem vem de longe – cons-
tatação notavelmente clarificada pelos ensaios de Martins (1998), quan-
do discorre sobre a conjugação entre uma escassa pluralidade social e a
vigência de regimes eminentemente classistas. Cabral (2000), a propósi-
to da distância sentida pela população em relação ao poder político,
recorda como não se deve colocar a tónica somente na cultura dos go-
vernados: «não se pode atribuir a uma específica cultura dos governados
a explicação da distância que estes sentem em relação ao poder políti-
co; por outras palavras, a cultura das elites governantes constitui tam-
bém parte da explicação para este sentimento difuso de distanciamento
perante o poder político manifestado pela grande maioria da popu-
lação» (2000, 110). No mesmo sentido, Freire (2003) realça a difícil aber-
tura do sistema político vigente para a renovação das suas elites, para
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além da difícil transparência nos processos de ascensão nos próprios car-
gos políticos. As características relacionais de lógica muito discricionária
ligadas às comunidades políticas – tanto no seu sentido lato, perante
uma cultura consideravelmente corporativa, como em relação aos cír-
culos relacionais desenvolvidos em torno de projectos muito concretos,
mas englobando objectivos diversos – revelam-se uma característica par-
ticularmente importante no seio do exercício do poder político em
Portugal. Comunidades políticas que dificilmente transparecem algum
tipo de permeabilidade para estruturas e processos de ordem mais plu-
ral (sejam estes de reflexão, de trabalho e de tomada de decisão) –
panorama sob o qual Cabral baseia, em importante medida, o estrutu-
ral défice comunicacional entre governantes e governados e que, afinal,
«fornece um inesperado pano de fundo para os débeis níveis de exercí-
cio da cidadania política encontrados» (Cabral 2000, 110).

Assim, as energias simbólicas e culturais da cidade – embora fortes –
ainda não se encontram suficientemente reflectidas numa atenção cul-
tural, por parte das suas elites, para uma mais efectiva acção política
sobre os espaços e ritmos da cidade – condição particularmente séria
quando nos encontramos, precisamente, perante problemáticas impor-
tantes. Confirmar-se-á assim também para Lisboa – ou particularmente
para Lisboa, pelo acréscimo de outra ordem de circunstâncias – o que
Jouve e Lefébvre (1999) escreveram em torno de muitas cidades e res-
pectivas elites urbanas: «as cidades europeias ainda não se tornaram os
vínculos de expressão e de conquista de poder de uma elite política
hegemónica e autónoma das elites locais e nacionais. Mantêm-se palco
de tensões entre grupos sociais, entre sistemas de representação e inte-
resses heterogéneos produzidos há muito e que constituem contra-
poderes pujantes e eficazes, impedindo qualquer possibilidade de
emergência de um modelo de governo urbano unitário. Estas são so-
ciedades locais, sem dúvida, mas não são certamente comunidades lo-
cais, e ainda menos espaços de agregação e de mobilização que
(re)nasçam sobre as cinzas de um Estado que encarna uma ordem
política ultrapassada» (1999, 44).

Aqui joga-se também, e de forma particularmente interessante, a con-
jugação de sinais muitas vezes paradoxalmente contrários entre dife-
rentes características do cosmopolitismo urbano de cidadãos de Lisboa.
Apesar da sua contínua desvitalização sócio-demográfica, a capital por-
tuguesa detém, estamos em crer (embora desconheçamos qualquer
análise científica desenvolvida especificamente neste âmbito), um capi-
tal de cosmopolitismo considerável – muito especialmente se atender-
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mos ao seu dinamismo de ordem sócio-cultural, e ao contínuo desen-
volvimento de segmentos sociais orientados para actividades e fluxos
culturais e de conhecimento, em ópticas relativamente similares às
referidas por Landry (2002) e na verdade tal como Costa (2002) pôde
observar em dois bairros culturalmente muito dinâmicos de Lisboa
(Chiado e Bairro Alto). Não obstante, este capital de cosmopolitismo
poderá não significar uma relação directa entre consciência (crítica) e
formas activas de intervenção cívica e/ou pública no que à qualificação
da cidade diz respeito – materializando-se assim este cosmopolitismo,
sobretudo, por formas mais antropocêntricas de pensamento e de ex-
pressão.

Esta lacuna de atenção mais directa (e de uma correspondente
disponibilidade) das elites de Lisboa para com as problemáticas da di-
mensão urbana será, estamos em crer, um dos principais factores – se
não o principal – a condicionar o posicionamento da cidade como ob-
jecto concreto de pensamento e de trabalho e, num sentido paralelo, de
importante veículo contemporâneo de desenvolvimento. A hipotética
conjugação dos universos profissionais (e do próprio pensamento e tra-
balho científico) com as práticas e agendas políticas revela, neste âm-
bito, significativas dificuldades de inter-relacionamento – incluindo a
falta de consolidados think-tanks sobre a cidade. Embora também aqui,
tanto em meios universitários como em sede de determinadas ordens e
associações de âmbito corporativo, ONGs e mesmo nos media, se possa
detectar algum aumento de intervenção social. 17

Conclusões

A cidade política afirma-se, em importante medida, pelas estruturas
inerentes ao capital sócio-cultural existente em cada sociedade urbana
(Seixas 2006). Estruturas vinculadas, por sua vez, por quotidianos e
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17 Das cerca de duas dezenas e meia de movimentos cívicos em torno das temáticas
urbanas detectados em Lisboa pela nossa observação, haverá aproximadamente uma
dezena que procura mobilizar, ocasionalmente, fóruns de discussão e de análise, bem
como o aprofundamento do pensamento e do conhecimento em torno da cidade.
Grande parte dos seus principais dinamizadores encontra-se, por sua vez, ligado aos
meios universitários e laboratoriais, ou pelo menos a uma formação de nível superior.
Em âmbito corporativo-profissional, as intervenções e os fóruns de carácter divulgador
(que são decerto, na sua parte, também vectores de expressão cívica) também se têm
acentuado, muito especialmente ao nível da arquitectura, do urbanismo, da geografia e
ainda da sociologia.
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paisagens, por percepções e entendimentos, por valores, atitudes, com-
portamentos. Suportando assim, cognitiva e culturalmente, a qualidade
global do sistema de governação da cidade. Em Lisboa, o capital sócio-
-cultural da sua sociedade urbana, apesar de uma série de forças e de po-
tencialidades latentes, detém uma consistência relativamente frágil –
muito particularmente, nas suas vertentes de teor mais dinâmico e de
mobilização. Efectivamente, e embora tais fragilidades não se mani-
festem tanto nas suas componentes simbólicas ou mesmo identitárias 
– não obstante uma contínua perda de «massa crítica urbana» e de den-
sidade de «vida em conjunto» na cidade –, dificilmente se tem assistido
à materialização de movimentos sócio-culturais de pendor colectivo em
torno de problemáticas mais concretas da cidade. 18

Como sabemos, há já muito que não se materializa em Lisboa qual-
quer processo de discussão de sentido minimamente amplo – eventual-
mente conducente a um planeamento estratégico vinculador da acção
pública – que se baseie em estruturas mínimas de participação ou de 
co-envolvimento com os principais actores da cidade (ou mesmo com
os cidadãos em geral) – num processo social que poderia catalisar dife-
rentes ordens de atenções e de interesses. Atrás procurámos reflectir em
torno de pontos como: a reduzida tradição da sociedade portuguesa
para o envolvimento cívico e para a participação, não se entendendo
facilmente as questões públicas como responsabilidade colectiva; a rela-
tiva sobreposição, para muitos, entre envolvimento público e envolvi-
mento cívico; a elevada sangria sócio-demográfica que tem decorrido na
capital nas últimas décadas, retirando-lhe vitais fontes de energia. Em si-
multâneo, e em conjunto com o aprofundamento empírico das investi-
gações efectuadas, 19 comprovámos a quase inexistência de canais aber-
tos de governança, ou de espaços públicos de diálogo e de participação
estabelecidos – para além dos desenvolvidos nos períodos eleitorais, ou
dos procedimentos de consulta pública previstos no quadro legislativo
dos instrumentos de gestão territorial. A sociedade – e a política – local
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18 Escrevemos estas conclusões pouco depois da realização de eleições intercalares
para a Câmara Municipal de Lisboa (a 15 de Julho de 2007), cujos efeitos mais
significativos se colocaram, por um lado, na constituição de candidaturas indepen-
dentes (que, no seu conjunto, obtiveram cerca de 25% dos votos expressos), mas muito
especialmente, por outro lado, numa abstenção global superior a 60%. Estas eleições
sucederam-se após o culminar de uma importante crise político-institucional no
município – crise resultante, por sua vez, dos múltiplos sinais de crise de governação e
de administração na cidade.

19 Como já referimos, no âmbito de uma série de entrevistas efectuadas a actores do
sistema de governação de Lisboa e da realização de diversos estudos de caso.
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de Lisboa não tem, na verdade, desenvolvido projectos – globais ou par-
ciais – de carácter mais colectivo relacionalmente estruturados e estrate-
gicamente direccionados para qualquer ordem de qualificação da sua
cidade. Reflectimos ainda sobre o interesse muito relativo, por parte das
elites da cidade (ou ainda das elites da metrópole), num envolvimento
profissional, participativo e político nas estruturas do sistema de gover-
nação da cidade – factor significativo que não facilita o desenvolvi-
mento da sociedade urbana como uma comunidade política e que
parece, em significativa medida, deixar as instituições de governação ur-
bana existentes muito «entregues a si próprias», aos seus circuitos fecha-
dos e a continuados entendimentos fordiano-keynesiano-corbusianos
da cidade. Nestas ópticas se poderá compreender, nomeadamente, a
considerável indiferença social e política perante o evanescimento do
Plano Estratégico de Lisboa poucos anos após a sua aprovação. A morte
da estratégia de 1992 (porque, na verdade, esta deixou de ser um ele-
mento vivo para os panoramas da acção pública na cidade) – e até
mesmo dos espaços mais concretos de pensamento estratégico no mu-
nicípio, ainda na década de 1990 – ter-se-á devido mais ao seu frágil su-
porte sócio-cultural na cidade do que meramente a razões de ordem in-
terna à CML ou ainda da vontade de determinados actores políticos.

Um dos aspectos que, no nosso entender, mais têm condicionado
uma capacitação sócio-cultural portuguesa para as questões urbanas
coloca-se nas importantes deficiências de conhecimento mais amplo e
concreto em torno da cidade e das suas problemáticas. Este défice de
conhecimento existirá tanto pelos constrangimentos do sistema educa-
tivo nacional como por uma segmentação excessivamente corporativa
dos próprios universos do conhecimento e da acção profissional, que
atinge em primeiro lugar as classes política e técnica. Apesar do signi-
ficativo capital simbólico de Lisboa, apesar do crescendo de atenção
face às questões urbanas, encontrar-se-ão, afinal, ainda pouco percep-
cionados por uma franja considerável da sociedade (mas mesmo pelas
próprias elites) os grandes temas e os grandes desafios da cidade de hoje.
Este «estado de ignorância relativa» sobre o que está em questão na
cidade torna-se um dos principais – se não o principal – factores que
permitem a manutenção de estruturas e de culturas de governação con-
sideravelmente pouco estratégicas e transversais. Um dos mais significa-
tivos exemplos desta falta de (re)conhecimento sobre a cidade contem-
porânea colocar-se-á na (ainda) difícil consciencialização colectiva de
que a nova grande escala (e o novo grande nome) da cidade é, na ver-
dade, a escala da sua região metropolitana. Em paralelo, as debilidades
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de conhecimento também se podem perceber no ainda fraco (re)co-
nhecimento da necessidade de uma maior capacitação social e política
nas acções urbanas de maior proximidade e de carácter mais quoti-
diano, escala de acção afinal bem mais próxima da escala da cidadania.

Porém, e não obstante este panorama de inegáveis fragilidades, regis-
tam-se igualmente em Lisboa importantes sinais que poderão suportar
a estruturação de uma maior percepção social e correspondente en-
volvimento político/cívico a médio trecho. Tem-se assistido, nos anos
mais recentes, a um paulatino aumento do interesse em torno das di-
mensões urbanas, quer nos âmbitos políticos e científicos, quer também
noutros espaços de projecção e de reflexão social, como nos próprios
media. Estes são efeitos que parecem traduzir a existência de um inte-
resse e preocupação social perante as questões urbanas em crescendo –
embora ainda não se sabendo bem, talvez, como se irá este crescente in-
teresse materializar e consolidar por eventuais formas mais organizadas
e racionais. As próprias formas de expressão da cidadania, mesmo en-
contrando-se hoje parte importante delas em ambientes e processos so-
bretudo individualizantes e consideravelmente fractais, não deixam de
se ligar a um capital de consciencialização que, por sua vez, se baseará
quer numa relativa consolidação de um «capital cultural»  e de um cos-
mopolitismo de base urbana, quer no próprio «efeito-cidade», afinal
existente numa cidade que mantém uma inegável estrutura cultural e
identitária, às suas diferentes escalas. Elementos perceptíveis no seu capi-
tal sócio-cultural e que, apesar de todos os bloqueios, desorientações e
fragmentações, talvez lhe permitam manter um determinado – ou hipo-
tético – potencial de vitalização sócio-política.
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Parte III 
Metrópoles

e novas cidadanias
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Manuel Villaverde Cabral

Capítulo 6

Efeito metropolitano 
e cultura política: novas modalidades 
de exercício da cidadania 
na metrópole de Lisboa*

Enquadramento teórico e metodológico

Embora os direitos de cidadania sejam habitualmente valorizados
pela teoria democrática, nem sempre as condições que permitem o seu
pleno exercício atraíram no passado a atenção que têm vindo a adquirir
na última década e meia. Existe, na realidade, um longo lapso de tempo
entre o clássico de T. H. Marshall (1950) e a reactivação dos estudos
sobre a cidadania com os livros de Bryan Turner (1993 e 1994). E não se
trata apenas de um lapso temporal, mas também teórico, já que o inte-
resse actual por estas questões despertou de forma totalmente diversa da
abordagem positiva de Marshall num momento em que os direitos cívi-
cos e políticos estavam precisamente a ser reforçados, a seguir à Segunda
Guerra Mundial, pela consolidação dos direitos sociais nas sociedades
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* Este ensaio insere-se numa série de estudos promovidos no ICS enquanto membro
do International Social Survey Programme (http://www.issorg/) e, concretamente, no
inquérito de 2004 relativo ao exercício da cidadania, cujo questionário foi
complementado em Portugal e no Brasil por um conjunto de variáveis destinadas a
avaliar o efeito metropolitano sobre as modalidades de exercício activo da cidadania
política em grandes aglomerações urbanas, como Lisboa e o Rio de Janeiro, por meio
de uma sobrerrepresentação das populações metropolitanas em relação ao resto de cada
um dos países [Manuel Villaverde Cabral e Filipe Carreira da Silva, «Ciudad y
ciudadanía en Portugal: el ‘efecto-metrópolis’ sobre el ejercicio de la ciudadanía
política», in La Nueva Cultura Política. Tendencias Globales y Casos Iberoamericanos, orgs.
Terry Nichols Clark e Clemente J. Navarro (Madrid, Buenos Aires e Miño: Dávila
Editores, 2007): 311-333].
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mais desenvolvidas; em contraste com isso, as abordagens 
actuais partem da observação de um défice crescente da participação
política convencional, assim como do declínio da identificação com
instituições democráticas, tais como os partidos e os parlamentos.   

Efectivamente, pelo menos desde o início dos anos 90 do século XX

que se observam diversas formas de «desengajamento em relação à
democracia» (Johnston 1993), o qual revelou ser, na realidade, não pro-
priamente um desencanto com os valores democráticos enquanto tais,
mas sim com o desempenho da classe política e da maioria dos 
actuais regimes representativos, colocando desde logo um problema de
«auditoria democrática» (Beetham 1994). Eu próprio tenho estado en-
volvido desde então numa pesquisa sistemática acerca das principais di-
mensões envolvidas no conceito de cidadania política, bem como dos
obstáculos objectivos e subjectivos ao seu pleno exercício, desde os di-
reitos sociais e a equidade do sistema de recompensas sócio-económicas
até à literacia e à representação partidária, passando pela distância ao
poder entre governantes e governados, com ênfase recente numa pers-
pectiva histórica e comparativa entre Portugal e o Brasil (Cabral 1997,
1998a, 2000, 2001a, 2001b, 2003, 2004a e 2006).

No presente capítulo pretendo explorar agora o impacto da urba-
nização e daquilo que a literatura norte-americana designa por urban
sprawl, correspondente a formas variadas de suburbanização e periferi-
zação, frequentemente diversas das prevalecentes nos Estados Unidos,
em suma: explorar as consequências da metropolização das grandes
aglomerações urbanas contemporâneas sobre o mesmo conjunto de
questões envolvidas no exercício dos direitos cívicos e políticos. Dito de
outro modo, pretende-se não só averiguar a existência ou não de um
efeito metropolitano sobre o exercício da cidadania, como explorar
também as eventuais relações entre as grandes metrópoles e a cultura
política actual. Com a importante excepção de Robert Putnam (2000),
a literatura corrente tem tido pouco a dizer sobre os efeitos positivos e
negativos que a vida metropolitana possa exercer sobre o exercício efec-
tivo da cidadania, assim como sobre as suas modalidades específicas. 

Na verdade, a dimensão urbana da cidadania, embora crucial nas
primeiras formulações do conceito, como em Max Weber (1921),
perdeu importância na literatura recente, especialmente naquela que se
baseia em dados de pesquisas quantitativas (surveys) que pretendem cap-
tar a formação e o exercício da cidadania a nível nacional e interna-
cional (cross national), como tem vindo a acontecer desde o início dos
estudos quantitativos sobre a cultura política (Almond e Verba 1963 e
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1980). Veremos, contudo, que a vida urbana enquanto tal, pelo menos
no que diz respeito à Área Metropolitana de Lisboa, tem um impacto
mensurável tanto na dimensão da acção colectiva como nas concepções
dos direitos e deveres cívicos e ainda nas diferentes modalidades de exer-
cício da cidadania. Com efeito, o nosso projecto tem o objectivo de re-
visitar com novas bases empíricas as teses segundo as quais o exercício
da cidadania é não só favorecido pelo modo de vida urbano, como
constitui, na realidade, uma manifestação fenomenológica do «urbanis-
mo» no sentido sociológico clássico (Wirth 1938).

Simultaneamente, teremos oportunidade de testar tendências con-
trárias à manifestação da cidadania que levaram autores como Robert
Putnam a acreditar que determinadas evoluções recentes das grandes
aglomerações urbanas, tais como a transformação de muitas cidades
modernas em enormes áreas metropolitanas substancialmente diversas
daquelas cidades que estiveram na origem da teoria de Weber e da so-
ciologia urbana clássica de Simmel a Park (Grafmeyer e Joseph 2004),
estariam de facto a gerar efeitos opostos à produção de «capital social»
e à manutenção daquelas redes de solidariedade que contribuíam para
favorecer as modalidades convencionais do exercício da cidadania
(Putnam 2000).

A isto acresce a necessidade de estudar todas estas tendências e con-
tratendências não só nas sociedades onde convencionalmente prevale-
ceria a chamada «cultura cívica», mas também em formações sociais
com tradições políticas que se afastam da corrente demoliberal domi-
nante nos estudos de cidadania, em suma, sociedades como a por-
tuguesa e a brasileira, mas também a espanhola e a italiana, por exem-
plo (Alabart, Garcia e Giner 1994). Por último, teremos ainda em conta
as críticas teóricas (Cohen e Arato 1992, 177-341) e sociológicas (Alexan-
der 1998) às visões convencionais – na realidade, idealizadas – da cha-
mada sociedade civil. Em derradeira instância, o objectivo do estudo é
contribuir para um melhor entendimento do exercício da cidadania e
do papel que as populações urbanas e metropolitanas desempenham na
vida cívica e política. Os debates correntes sobre a teoria democrática
poderão também beneficiar das nossas aquisições, nomeadamente em
democracias da «terceira vaga», como Portugal e o Brasil. 
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A composição sócio-demográfica 
da metrópole de Lisboa

É importante conhecer a composição da população metropolitana,
por contraste com a restante população portuguesa, porquanto é pre-
visível que muitas das diferenças de atitudes e comportamentos entre a
metrópole e o resto do país se devam, precisamente, às diferentes com-
posições demográficas e sócio-culturais de cada um dos conjuntos. 1

Com efeito, só poderemos falar de um autêntico «efeito-metrópole» na
medida em que o simples contraste entre viver ou não na metrópole
venha a verificar-se necessário, estatisticamente, para explicar as dife-
renças que subsistirem depois de controlados os impactos das restantes
variáveis sócio-demográficas das respectivas populações. Portanto, é
necessário ter consciência de que estas populações diferem de forma
significativa a quase todos os níveis relevantes.

A composição de classe, para começar, é muito diversa, residindo as
diferenças mais significativas no facto de as duas categorias típicas da
modernidade – a nova burguesia assalariada e o salariato terciário, por
contraste sobretudo com os trabalhadores manuais (assalariados e inde-
pendentes) – terem muito mais peso na população metropolitana do
que no resto do país: 55,5% contra 35,5%; inversamente, os traba-
lhadores manuais representam apenas um terço da população na metró-
pole contra 52,5% no resto do país. Vale a pena notar que, dentro do
conjunto metropolitano, há diferenças significativas quanto à com-
posição de classe entre o «centro» (concelho de Lisboa) e a «periferia»
(agrupando os demais onze concelhos por impossibilidade amostral de
distinguir entre eles), apresentando a «periferia» uma percentagem
muito superior de trabalhadores assalariados, sejam manuais ou não
manuais, exactamente 66%. 2

Uma nota suplementar de extrema importância acerca da com-
posição social da população metropolitana é o facto de ela contar hoje
com a presença de 14,5% de pessoas de nacionalidade estrangeira (con-
tra apenas 2% fora da metrópole lisboeta), na sua grande maioria tra-
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1 A expressão «metrópole de Lisboa» não corresponde exactamente ao conjunto
administrativo da chamada Área Metropolitana, mas sim a um conjunto sociológico
formado pela cidade de Lisboa e por onze concelhos limítrofes (por ordem alfabética):
Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Loures, Moita, Odivelas, Oeiras, Seixal, Sintra e
Vila Franca de Xira.

2 A diferença é estatisticamente significativa: quiquadrado: χ2= 25,52; p < 0,000.
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balhadores imigrantes e seus familiares. Também aqui é notória a dife-
rença entre o «centro» e a «periferia» da metrópole, com 5% de imi-
grantes no primeiro e 16% na segunda. 4 Se é certo que este segmento
populacional contribui para conferir à metrópole de Lisboa esse cosmo-
politismo que tipifica as megacidades actuais, nem por isso a difusão do
multiculturalismo deixa de entrar em contradição com as modalidades
de exercício da cidadania associadas às sociedades étnica e cultural-
mente homogéneas. 

Esta é apenas a primeira manifestação da operação simultânea, nas
áreas metropolitanas contemporâneas, de factores favoráveis e factores
desfavoráveis ao exercício da cidadania demoliberal convencional,
como veremos mais adiante. Note-se, contudo, que as diferenças objec-
tivas na composição social da população metropolitana e no resto do
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Quadro 6.1 – Classe social 3

Percentagens (%) Metrópole de Lisboa Portugal Portugal
não metropolitano (média ponderada)

Burguesia 8,9 7,9 8,6
Nova burguesia assalariada 19,5 10,9 14,8
Pequena burguesia tradicional 2,8 3,4 3,2
Salariato não manual 36,0 25,5 27,9
Trab. manuais independentes 3,7 9,7 8,0
Salariato manual 29,0 42,8 37,6
Total 100 100 100
N 830 746 1575

χ2 = 75,99; p < 0,000.

3 O quadro resulta de uma adaptação da grelha concebida por John Goldthorpe
(Erikson e Goldthorpe 1993), correspondendo a presente redução da agregação em sete
categorias para seis, dada a impossibilidade técnica de distinguir os activos agrícolas.
Basicamente, as seis categorias apresentadas resultam do cruzamento entre os dois eixos
principais da estratificação social: o eixo da propriedade (a que pertencem as categorias
da grande burguesia empresarial e das profissões liberais, da pequena burguesia patronal
e dos trabalhadores manuais por conta própria) e o eixo do salariato, em que se incluem
os quadros médios e os profissionais técnico-científicos por conta de outrem, os
assalariados do sector terciário e o operariado de fábrica, da construção civil e dos
transportes, comunicações e energia. As distribuições entre as três categorias de topo
foram controladas pelo nível de rendimentos e de instrução. Os reformados foram
classificados de acordo com a última profissão exercida e os estudantes segundo a
condição sócio-profissional do pai. Finalmente, as mulheres inactivas foram
classificadas segundo o estatuto sócio-profissional dos maridos, quando casadas, ou dos
pais, quando solteiras (Cabral 1998b). 

4 χ2 = 6,23; p < 0,01.
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país só em parte é reconhecida, subjectivamente, pelos inquiridos. 
A previsível concentração subjectiva em torno das «classes médias» é,
afinal, o reflexo do chamado «efeito de classe média» induzido pela mo-
bilidade social e pela desindustrialização, mas também pelos padrões do
consumo de massas e da exposição aos meios de comunicação igual-
mente massificados (Estanque 2003; Cabral a publicar).

Previsivelmente, esta composição de classe aponta no sentido de a
população metropolitana possuir, em média, níveis de instrução franca-
mente superiores aos do resto do país: quase 20% de diplomados do en-
sino superior contra menos de 10% fora da metrópole e 44,6% nas duas
categorias superiores contra 26,5% no resto do país. Reproduzindo as
diferenças já observadas entre «centro» e «periferia», esta última apre-
senta previsivelmente menos pessoas com nível superior de instrução
(17,6%) do que o concelho de Lisboa (43,6%). 5 Numa escala de 0 a 4
níveis, a média situa-se em 2,05 na região metropolitana e 1,57 no resto
do país, apesar da universalização e da descentralização do aparelho es-
colar. Demonstra isto, se necessário fosse, a capacidade da cidade – para
mais, capital do país e antiga sede do império colonial – para captar e
reproduzir recursos humanos qualificados em função da sua estrutura
económica e político-administrativa. Estes traços combinados da popu-
lação metropolitana sustentam, sociologicamente, uma maior expo-
sição à vida política, bem como uma maior propensão para o envolvi-
mento na esfera pública. O mesmo acontece com as diferenças de
rendimento, que se correlacionam com padrões atitudinais e compor-
tamentais similares, como veremos mais tarde.
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Quadro 6.2 – Nível de instrução

Percentagens (%) Metrópole de Lisboa Portugal Portugal
não metropolitano (média ponderada)

Nenhum 16,7 20,5 18,6
Até ao 1.º ciclo 24,7 38,4 21,2
Até ao 3.º ciclo 14,0 14,5 15,1
Secundário 25,4 16,8 20,4
Superior 19,2 9,8 14,7
Total 100 100 100

χ2 = 65,21; p < 0,000.

Média (0 – nenhum a 4 – superior). 2,05* 1,57* 1,82

* Teste: t (1599) = 7,34; p < 0,000.

5 χ2 = 31,44; p < 0,000.
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Composição cívica e cultural

Porém, as diferenças na composição das duas populações não são
apenas de ordem sócio-demográfica e económica; são também de na-
tureza cultural em sentido forte: valores que implicam, por seu turno,
atitudes e comportamentos. É a este nível que vão operar as teorias
sobre a especificidade da vida urbana, tais como as expostas por Simmel
(1903 e 1909), Park (1925, 1926 e 1929) e Wirth (1938), ao chamarem a
atenção para a «estimulação nervosa» 6 e a diversidade de experiências
que concorrem na grande cidade, em contraste com as tendências si-
multâneas para o bowling alone, igualmente próprio da metrópole e ao
qual Putnam alude no título do seu livro. Uma vez mais, estamos diante
da vida metropolitana enquanto combinatória de efeitos positivos e
negativos para o desenvolvimento de actividades individuais e colecti-
vas habitualmente associadas à participação activa na esfera pública.
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Quadro 6.3 – Estado civil

Percentagens (%) Metrópole de Lisboa Portugal Portugal
não metropolitano (média ponderada)

Casado(a) 48,76 0,95 6,9
Viúvo(a) 11,21 3,3 12,2
Divorciado(a) 6,0 4,6 4,9
Separado(a) 1,8 0,8 1,0
Solteiro(a) 32,4 20,3 25,0
Total 100 100 100
N 840 757 1598

χ2 = 38,34; p < 0,000.

6 «O fundamento psicológico sobre o qual se constrói a individualidade das grandes
cidades é a intensificação da estimulação nervosa, que resulta da mudança rápida de
estímulos externos e internos» (Simmel 2004 [1903], 62).

Com efeito, independente da estrutura etária, a propensão da popu-
lação metropolitana para a conjugalidade convencional é significativa-
mente menor do que no resto do país. Demonstra-se assim, por contraste,
que um dos traços característicos da vida nas grandes metrópoles moder-
nas reside no peso que nelas têm as pessoas isoladas, sobretudo entre os
jovens, ou seja, exclusive, dos viúvos e viúvas que predominam nos meios
pequenos. Agregando solteiros, divorciados e separados, verifica-se que o
peso desta categoria sociológica dos isolados é superior a 40% na metró-
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pole de Lisboa contra menos de 28% no resto do país, onde os casados e
viúvos se elevam a perto de três quartos da população contra menos de
60% na metrópole. Para os homens a diferença é ainda maior!

Ora, do ponto de vista da participação cívica e da mobilização políti-
ca, sabemos desde Durkheim que a anomia tende a prevalecer entre as
pessoas isoladas, imigrantes, por exemplo, que se revelam, tudo pon-
derado, menos proeminentes na esfera cívica do que os indivíduos com
laços familiares e locais mais fortes. Tipicamente, em Portugal os casa-
dos votam mais do que os solteiros e divorciados (Cabral 1998a). De
novo se verifica, pois, como acontecia com as situações de multicultura-
lismo étnico e religioso, a operação de factores metropolitanos que
jogam contra o exercício das modalidades convencionais da cidadania
política, como é o caso do celibato e do isolamento, por seu turno
correspondentes à metáfora do bowling alone, como à do próprio «es-
trangeiro» (Simmel 1909).
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Quadro 6.4 – Prática religiosa

Percentagens (%) Metrópole de Lisboa Portugal Portugal
não metropolitano (média ponderada)

Prática religiosa nula 33,5 14,9 19,9
Prática religiosa rara 41,6 34,6 37,0
Prática religiosa irregular 10,4 18,0 15,6
Prática religiosa regular 14,5 32,5 27,5
Total 100 100 100
N 846 757 1 602

χ2 = 132,93; p < 0,000.

Média (0 — nenhum a 4 – superior). 2,06* 2,68* 2,51

* Teste: t (1601) = 11,81; p < 0,000.

Outro factor de ordem cultural, ligado de resto à mobilidade espacial
e à menor propensão para constituir agregados familiares tradicionais,
distingue de forma muito significativa a população metropolitana e a do
resto do país. É a prática religiosa. De acordo com a teoria convencional
da secularização, a metrópole de Lisboa, além de estar culturalmente in-
tegrada na região meridional do país, historicamente caracterizada pela
fraca implantação das estruturas da Igreja Católica, é conhecida há mais
de um século pelos observadores contemporâneos como acentuada-
mente secularizada, tendo mesmo sido palco de continuadas manifes-
tações anticlericais (Cabral 1979). Numa sociedade como a portuguesa,
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marcada por práticas religiosas comparativamente elevadas e pela forte
influência do catolicismo (Cabral 1998a), a metrópole lisboeta destaca-
-se, portanto, pelo facto de a prática religiosa regular ser inferior a
metade e a prática nula mais do dobro do resto do país, incluindo o Sul.
A diferença entre o «centro» e a «periferia» da metrópole é pequena mas
significativa, sendo a prática média de 2,08 nesta última e no «centro»
menor ainda (1,84). 7

Não surpreende pois que, dada a ligação histórica inversa entre reli-
giosidade católica e progressismo político, os cidadãos da metrópole se
situem francamente à esquerda dos do resto do país, incluindo mais
uma vez os do Sul, na habitual escala esquerda/direita (4,70 contra
5,17), sendo de notar a elevada percentagem de entrevistados, sobretu-
do fora de Lisboa, mas também na metrópole, que recusaram situar-se
nesta escala. Em compensação, a percentagem de entrevistados que não
se identificam com qualquer formação do espectro partidário nacional
é francamente superior entre os residentes na região metropolitana
(perto de 44%) do que no resto do país (cerca de 32%), o que constitui
desde logo um indício de autonomia, se não mesmo de rebeldia, em re-
lação à oferta partidária, de acordo com o modelo do «cidadão crítico»
(Norris 1999). Note-se, contudo, que isso se deve sobretudo à popu-
lação da «periferia», que a este respeito se mostra muito mais rebelde do
que a do «centro» da metrópole. 8

Assim, embora a orientação ideológica à esquerda esteja historica-
mente associada ao exercício activo da cidadania, não deixa de ser exac-
to que a anomia urbana, bem como a secularização e talvez a quebra da
identificação partidária, contribuem negativamente, em concurso com
outros factores identificados por Putnam (Putnam 2000), como por
exemplo o urban sprawl, para a integração social e a formação de redes
de confiança e participação habitualmente associadas à geração de
«capital social» e à mobilização cívica e política. Podemos deste modo
aperceber-nos já de que, na grande metrópole moderna, devido às suas
próprias características de modernidade, cujas dimensões psico-socio-
lógicas foram admiravelmente identificadas por Simmel e por Walter
Benjamin (1986 [1935]), há factores contrários operando em simultâ-
neo, por assim dizer, a favor e contra o envolvimento cidadão na esfera
pública e na vida política. 
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7 *Teste: t (407) = –1,91; p < 0,01.
8 χ2 = 24,40; p < 0,01.
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É isso que sucede a nível da participação eleitoral, que tende actual-
mente a ser menor na metrópole do que fora dela. 9 O mesmo acontece
com os valores convencionalmente associados aos chamados deveres do
«bom cidadão». Temos aqui várias linhas de interpretação, possivel-
mente operando mais uma vez em simultâneo: por um lado, maior
tendência dos residentes na metrópole, por causa do seu «capital social»
e cultural comparativamente maior, para se entregar ao «cinismo políti-
co» ou, então, para resistir à «espiral do silêncio» (Noelle-Neuman,
1995), ou seja, para ter menor relutância em admitir publicamente o
desrespeito pelo dever cívico de votar; por outro lado, no resto do país,
é possível que a população revele maior disposição, pelo menos verbal,
para interiorizar as normas demoliberais, como veremos a seguir.

Os deveres e os direitos do «bom cidadão»

Dependendo daquilo que se entenda por «bom cidadão», acabámos
de ver que os cidadãos lisboetas, apesar de possuírem em maior grau do
que os do resto do país muitos dos atributos sócio-demográficos asso-
ciados ao exercício da cidadania, mas também alguns desfavoráveis a
isso, assumem mais facilmente do que a população não metropolitana
a dissensão relativamente às normas demoliberais. 

Em todo o caso, se é difícil dirimir a questão da maior ou menor
orientação cívica dos residentes na metrópole, sendo exacto que não é
só a nível dos valores mas também das práticas que eles votam menos
do que no resto do país, já não é verdade que participem menos em as-
sociações nem há motivo para pensar que são menos vigilantes em re-
lação à actividade governamental, ao contrário do que dão a entender
quando aderem verbalmente menos do que os outros inquiridos àque-
las normas cívicas. Embora a maioria das diferenças observadas não seja
estatisticamente significativa, os cidadãos metropolitanos tendem sis-
tematicamente a aderir de forma mais reservada aos valores demolibe-
rais do que os do resto do país no que diz respeito às atitudes esperadas
do «bom cidadão», mesmo quando sabemos que os seus comporta-
mentos efectivos não são menos cívicos, antes pelo contrário, do que o
dos outros portugueses. 
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9 A percentagem de cidadãos da metrópole de Lisboa que declararam não ter votado
nas eleições precedentes (legislativas de 2002) é muito superior à do resto do país: 40%
contra 25% (χ2 = 37,21; p < 0,000).
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A importância atribuída a cada um dos deveres enunciados é, de
resto, muito semelhante e bastante alta, sendo de notar que, tanto para
os habitantes da metrópole como para os outros, a participação cívica e
a vigilância política são dos deveres menos valorizados por ambas as
populações, indiciando as baixas percentagens que viremos a encontrar
nestes domínios. Os deveres mais interiorizados são, tanto para uns
como para outros, a obediência à lei e o pagamento dos impostos, mas
não atingem os valores extremamente elevados que se observam em
países de cultura cívica arreigada. 10 Reminiscência das guerras coloniais
nas décadas de 60 e 70 ou de atitudes mais arreigadas no passado rural,
a prestação do serviço militar é dos deveres menos interiorizados pelo
conjunto da população, sobretudo fora da metrópole; nesta última, o
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10 Não é possível apresentar estes dados fornecidos pelo mesmo inquérito do 
ISSP-2004, ao qual dedicaremos no futuro outro artigo.

Quadro 6.5 – Deveres do bom cidadão

Escala: 1 – não importante Metrópole Portugal não Portugal 7 – muito importante de Lisboa metropolitano Teste: t (média ponderada)(médias)

Votar sempre nas eleições 5,89 6,00 n. s. 5,97
N 843 746 1584
Nunca tentar fugir aos impostos 6,23 6,27 n. s. 6,26
N 840 746 1580
Obedecer sempre às leis 

e regulamentos 6,30 6,33 n. s. 6,32
N 843 744 1580
Manter-se atento à actividade 

do governo 5,75 5,90 t(1542) = –2,39; p < 0,01 5,89
N 836 708 1519
Participar nas organizações  

sociais ou políticas 4,67 4,91 t(1543) = –2,75; p < 0,01 4,88
N 836 709 1523
Tentar compreender diferentes 

opiniões 5,92 6,00 n. s. 5,99
N 842 743 1578
Usar produtos bons para a 

natureza, mesmo que caros 5,50 5,64 n. s. 5,62
N 835 724 1545
Ajudar pessoas em Portugal 

que vivem pior 6,04 6,15 n. s. 6,13
N 839 749 1585
Ajudar pessoas do resto  

do mundo que vivem pior 5,70 5,83 n. s. 5,81
N 836 732 1557
Disposto a prestar serviço militar 4,82 4,90 n. s. 4,87
N 802 680 1461
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dever menos interiorizado é a participação cívica, o que poderá reflec-
tir o distanciamento ante a oferta partidária, ao qual nos referimos há
pouco, embora não tenha, comparativamente ao resto do país, tradução
nos comportamentos.

Do mesmo modo que ante os deveres, os cidadãos metropolitanos
também interiorizaram menos os seus direitos, verbalmente pelo
menos, do que os do resto do país. É difícil dizer se é a população me-
tropolitana que exibe, comparativamente, maior grau de cinismo políti-
co ou, com igual probabilidade, se são os outros entrevistados que reve-
lam menor sofisticação e maior pressa, por assim dizer, em aderir às
normas demoliberais veiculadas pelas elites e pela comunicação social,
de acordo com os mecanismos da «espiral do silêncio». Seja como for,
esta última pesa sobre ambas as populações, as quais apresentam, como
anteriormente, um ordenamento muito semelhante dos valores e atri-
buem-lhes sempre elevada importância. 

Contudo, as diferenças entre elas são graficamente exemplificadas
pelo facto de, apesar de os residentes na metrópole valorizarem menos
do que os outros o direito a «ter mais oportunidades de participar em
decisões de interesse público», serem eles quem mais recorre, na prática,
a esse direito, como veremos adiante. Portanto, tanto no plano dos «de-
veres» como no dos «direitos», a adesão verbal às normas demoliberais
prevalece sistematicamente entre aquela população, não metropolitana,
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Quadro 6.6 – Direitos dos cidadãos

Escala: 1 – nada importante Metrópole Portugal não Portugal 7 – muito importante de Lisboa metropolitano Teste: t (média ponderada)(médias)

Nível de vida digno 6,64 6,71 n. s. 6,69
N 846 755 1600
Autoridades respeitarem 

os direitos de minorias 6,41 6,54 t(1588) = –2,77; p < 0,01 6,51
N 843 476 1586
Autoridades tratarem todas 

as pessoas por igual 6,54 6,62 n. s. 6,61
N 845 751 1593
Políticos escutarem os cidadãos 6,40 6,62 t(1591) = –5,17; p < 0,000 6,56
N 846 747 1589
Ter mais oportunidade de participar 

nas decisões de interesse público 6,24 6,43 t(1574) = –3,75; p < 0,000 6,39
N 842 734 1566
Participar em acções de desobediência 

civil quando se está contra 
as acções governamentais 5,03 5,66 t(1478) = –7,31; p < 0,000 5,49

N 816 663 1443
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que menos revela identificar-se com eles na prática, surgindo assim o
«cinismo político» aparente dos residentes na metrópole como uma
manifestação do «cidadão crítico», afinal mais associado e mobilizado
do que no resto do país.

Dito isto, ambas as populações consideram que o primeiro direito
dos cidadãos é «um nível de vida digno», o que não só confirma a miti-
gada adesão da população portuguesa aos valores pós-materialistas,
como constitui um efectivo desvio à norma demoliberal segundo a qual
a liberdade, designadamente a liberdade de organização e de protesto, é
supostamente o mais alto valor democrático. O segundo direito mais
valorizado por ambas é «o tratamento igual por parte das autoridades»,
o que indicia indirectamente a reivindicação de mais equidade proces-
sual (Vala e Marinho 2003), uma vez mais com prioridade sobre a 
liberdade.

Atributos políticos das populações 
metropolitanas e não metropolitanas

Por atributos políticos entendemos propriedades tais como a com-
preensão e a eficácia políticas, que, por seu turno, configuram o próprio
interesse pela vida pública e a atenção à vida política, as quais medeiam,
por assim dizer, entre os carácteres sócio-demográficos, económicos e
culturais e as atitudes e comportamentos políticos propriamente ditos.
De uma forma geral, as médias são superiores na metrópole, mas, ao
contrário do que se poderia esperar, o sentimento de eficácia política é
baixo tanto na metrópole como no resto do país e as diferenças obser-
vadas, embora no sentido previsível, não são estatisticamente significa-
tivas. Em compensação, a população metropolitana considera-se me-
lhor informada sobre os principais acontecimentos políticos do país do
que os restantes cidadãos, devido, entre outras razões, à sua proximi-
dade física e social aos diversos organismos do Estado (maioritaria-
mente localizados em Lisboa), mas a verdade é que, em agregado, a
compreensão política dos dois universos não apresenta diferenças esta-
tisticamente significativas. Ambos partilham um acentuado sentimento
de impotência e alheamento em relação ao processo político-partidário. 

Algo de semelhante se passa com a confiança política, isto é, a con-
fiança declarada nos agentes partidários e governamentais. Ainda que
ambas as populações apresentem graus elevados de desconfiança no
pessoal político, registam-se entre os habitantes da metrópole graus de
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«cinismo político» superiores aos do resto da população, especialmente
na «periferia» da metrópole, onde a média, numa escala de 1 (confiança
mínima) a 5 (confiança máxima), é de 2,12 contra 2,47 no «centro»
(Cabral).11 A avaliação da democracia, feita de forma genérica, sem
referência ao desempenho concreto do regime português, situa-se
ligeiramente acima da média, mas também não diferencia a população
metropolitana e não metropolitana; em compensação, diferencia a po-
pulação do «centro» da metrópole e da «periferia», onde a avaliação é
francamente mais negativa: 5,63 contra 6,30 numa escala de 1 a 10. 12

Em suma, a relativa indiferenciação entre as populações, bem como os
níveis baixos de compreensão, eficácia e confiança políticas, podem ser
interpretados como sintomas da crise da representação política (Porras
Nadales 1996), à qual tenho aludido no caso de Portugal (Cabral
2004b).

Socialização política e confiança social

Obviamente, isso dever-se-á também à socialização e à experiência
políticas dos portugueses. Estas questões não foram inquiridas no mó-
dulo do ISSP, mas foram testadas no módulo especial aplicado em
Portugal e no Brasil. 13 Embora as diferenças entre os residentes na
metrópole de Lisboa e fora dela sejam relevantes, elas acabam por não
ter mais impacto do que as variáveis anteriores nas análises finais. 
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11 * Teste: t (388) = 3,41; p < 0,001.
12 * Teste: t (382) = 2,53; p < 0,01.
13 Testámos não só a socialização, como também a experiência política, nomea-

damente sob o fascismo em Portugal e sob a ditadura militar no Brasil. Contudo, os
dois testes sobre a experiência política ficaram prejudicados pelo elevadíssimo número
de não-respostas. Algo de semelhante aconteceu com um dos três testes sobre a socia-
lização política, pelo que aqui apenas apresentamos os dois testes sobre a socialização
primária e a secundária.

Quadro 6.7 – Socialização primária

Escala: 0 – baixa Metrópole Portugal não Portugal 
3 – elevado de Lisboa metropolitano (média ponderada)

Média 0,91* 0,67* 0,78
N 817 704 1506

* Teste: t (1601) = 5,40; p < 0,000.
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Dois indicadores directos sobre a socialização para a vida política re-
cebida na adolescência e juventude, junto da família e na escola, apon-
tam para níveis de motivação muito baixos, mas que mesmo assim
diferenciam claramente os universos metropolitano e não metropoli-
tano no sentido esperado, isto é, uma socialização para a vida política
claramente superior entre a população metropolitana à do resto do país;
o mesmo acontece entre o «centro» e a «periferia» da metrópole de
Lisboa, sendo a socialização política primária nesta última muito infe-
rior à do «centro» (0,81 contra 1,46),14 mas mesmo assim superior à do
resto do país. 

Quanto à «socialização secundária», há manifestamente duas variá-
veis que funcionam de forma inversa na metrópole e no resto do país.
No conjunto, as diferenças não são significativas, mas é importante reter
que é no local de trabalho e com os familiares e amigos, sobretudo estes
últimos, que os habitantes da região metropolitana de Lisboa recons-
troem, por assim dizer, a sua socialização política; consideravelmente
mais do que isso ocorre no resto do país, onde se fala menos de assun-
tos políticos, mas, em compensação, se usam mais as dimensões comu-
nitárias – vizinhança e associações locais – do que na metrópole, como,
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Quadro 6.8 – Socialização secundária

Falar de política… Metrópole Portugal não Portugal 
(médias) de Lisboa metropolitano Teste: t (média ponderada)

… no local de trabalho 2,09 1,94 t(1509) = 2,91; p < 0,01 2,01
N 790 721 1518
… encontros com amigos 2,27 2,10 t(1595) = 3,63; p < 0,000 2,17
N 842 755 1597
… em casa/familiares 2,28 2,17 t(1598) = 2,46; p < 0,05 2,23
N 845 755 1599
… reuniões associativas 1,53 1,55 n. s. 1,56
N 750 696 1457
… conversas de bairro 1,71 1,80 n. s. 1,78
N 836 744 1574

Escala: 1 – baixa a 4 – elevada Metrópole Portugal não Portugal 
de Lisboa metropolitano (média ponderada)

Média 1,96* 1,89* 1,93
N 716 678 1412

Alfa de Cronbach = 0,86. 
* Teste: t = n. s.

14 Teste: t (399) = 5,13; p < 0,000.
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aliás, acontece também no Brasil. Confirma-se, contudo, que o facto de
se viver em contexto metropolitano influencia a ressocialização políti-
ca. Neste caso, a discussão política é não só uma prática mais frequente
entre os cidadãos da metrópole, como também ocorre em círculos de
sociabilidade mais alargados do que a família ou a vizinhança, poden-
do pois já falar-se de processos de geração de «capital social». Não é im-
possível, antes pelo contrário, que a ressocialização, por exemplo, em
contexto laboral, influencie retrospectivamente a reconstrução da
própria socialização primária (Inkeles e Smith 1974). 

Finalmente, no que diz respeito à confiança social, já sabemos através
de múltiplas pesquisas que ela não é um atributo da sociedade por-
tuguesa (Halman 2001). Acresce que, de acordo com as teorias prevale-
centes a este respeito, a confiança social tende a diminuir nas grandes
metrópoles, correlativamente à anomia e ao isolamento, em relação às
comunidades mais pequenas. Com efeito, é isso que acontece na metró-
pole de Lisboa e é menor ainda na «periferia» do que no «centro» da
metrópole, o que poderá ficar a dever-se à suburbanização maciça e rela-
tivamente recente da «periferia» da Lisboa, onde a confiança média é de
2,24 contra 2,43 no «centro» da metrópole 15 e 2,58 no resto do país. 

Confirma-se, pois, que também em Portugal a confiança tende a
diminuir com a dimensão dos aglomerados populacionais e com a
metropolização. Contudo, só um indicador – «as pessoas tentarão apro-
veitar-se de mim» – se revelou estatisticamente discriminante, já que a
consistência do índice é muito baixa. Esta quebra da confiança inter-
pessoal seria, segundo Putnam, um factor relevante na explicação do de-

Quadro 6.9 – Confiança interpessoal

Metrópole de Lisboa Portugal Portugal
não metropolitano

Pessoas tentam aproveitar-se 
de mim ou serão honestas 2,36* 2,52* 2,48

N 794 729 1536
Pessoas são de confiança 

ou todo o cuidado é pouco 2,17** 2,20** 2,19
N 796 742 1558

* Teste: t (1521) = 3,97; p < 0,000.
** Teste: t: n. s.

15 Teste: t (378) = –2,12; p < 0,05.
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clínio do envolvimento cívico e político nas actuais grandes áreas
metropolitanas em virtude da sua fragmentação recente. Na realidade,
em Portugal, a confiança não figurará entre os preditores de qualquer
das nossas duas variáveis dependentes, a saber, as atitudes e práticas ante
o associativismo e a automobilização. 

O interesse pela política 
e as suas manifestações

O interesse pela política, independente dos factores sócio-demográfi-
cos que eventualmente o expliquem, tem revelado em múltiplas
pesquisas funcionar virtualmente como uma variável independente;
noutros casos, como sucede com os resultados desta pesquisa, ele não
vai figurar como preditor na maioria das análises de regressão, mas
manifesta-se através de alguns dos seus correlatos potenciadores, como
a mobilização cognitiva e a exposição aos media informativos. Em todo
o caso, como era previsível, o interesse pela política está mais difundi-
do na metrópole do que no resto do país, embora a diferença não seja
significativa, o que poderá explicar-se, porventura, pelo facto de ele estar
bastante mais difundido, dentro do espaço metropolitano, no «centro»
do que na «periferia»: 2,63 contra 2,16 numa escala de 1 (nenhum in-
teresse) a 4 (muito interesse). 16

A «mobilização cognitiva» é a designação técnica dada no Euro-
barómetro, realizado regularmente pela Comissão Europeia em todos
os países membros da União, a um conjunto de dois indicadores que
medem a frequência com que os inquiridos falam de política e a sua
propensão para tentar influenciar outras pessoas quando estão convic-
tos das suas opiniões (r = 0,52). Por outras palavras, trata-se de um
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16 Teste: t (405) = 4,04; p < 0,000.

Quadro 6.10 – Mobilização cognitiva

Metrópole de Lisboa Portugal Portugal
não metropolitano

Média 1,27* 1,12* 1,18
N 842 742 1578

Escala: 0 – nula a 3 – máxima.
* Teste: t (1582) = 4,04; p < 0,000.
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índice psico-sociológico de liderança, nomeadamente em matéria políti-
ca. Previsivelmente, a presença de indivíduos com um papel de lide-
rança nas discussões políticas é muito maior na metrópole do que no
resto do país e também no «centro» desta última em relação à «perife-
ria». 17 A «mobilização cognitiva» parece reflectir a maior complexidade
da vida metropolitana e terá, como tal, um peso elevado na predição
das variáveis dependentes.

No que diz respeito à exposição aos media, o problema, como sabemos
pela literatura mais sofisticada (Sapiro 2002), não reside tanto no acesso a
uma informação superabundante, mas sim na motivação para procurar a
informação mais relevante entre o ruído constante produzido pela multi-
plicidade de meios de comunicação. Os habitantes da região metropoli-
tana informam-se mais; já tínhamos visto que se consideravam de facto
melhor informados e assim parece ser. Sobretudo no que diz respeito aos
jornais, que têm sido o «meio» mais discriminante até surgir a Internet;
em contrapartida, a «periferia» diferencia-se do «centro» por consumir um
pouco mais informação através da televisão e muito menos através dos
jornais, da rádio e da Internet (Sapiro 2002). 18 Enquanto manifestações
fenomenológicas do interesse pela política, por sua vez potenciadoras da
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17 Teste: t (400) = 3,44; p < 0,001.
18 Teste: t (405) = 3,43; p < 0,001.

Quadro 6.11 – Exposição aos media informativos

Metrópole Portugal não Portugal Médias de Lisboa metropolitano Teste: t (média ponderada)

Lê assuntos políticos nos jornais 1,61 1,33 t(1588) = 4,07; p < 0,000 1,44
N 845 745 1581
Vê noticiários da televisão 3,59 3,62 n. s. 3,61
N 846 750 1590
Ouve noticiários da rádio 2,01 1,87 n. s. 1,93
N 844 748 1587
Utiliza a Internet para saber 

notícias e informação política 0,69 0,30 t(1581) = 7,13; p < 0,000 0,45
N 841 742 1575

Metrópole Portugal não Portugal 
de Lisboa metropolitano (média ponderada)

Média 1,98* 1,78* 1,86
N 841 740 1771

Alfa de Cronbach = 0,55.  
* Teste: t (1578) = 4,96; p < 0,000.

06 Cidade Cap. 6  19/11/08  16:40  Page 230



acção individual e colectiva, a mobilização cognitiva e a exposição aos
meios de comunicação noticiosos irão surgir com bastante relevo como
preditores da cidadania activa.

Para terminar a análise da cadeia de incentivos e obstáculos que
surgem no caminho da acção cívica e política, sendo certo, como nos
tem lembrado uma série de autores desde Mancur Olson (1998) a
Wanderley Guilherme dos Santos (1998), que a relação custo-benefício
da iniciativa política é de difícil cálculo e, frequentemente, os riscos são
percepcionados como demasiado elevados para serem corridos, a verdade
é que os actores só conhecerão o resultado das suas eventuais iniciativas
depois de as tomarem. Ora, de acordo com o índice criado para o mó-
dulo luso-brasileiro utilizado neste estudo, há uma relação virtuosa 
(r = 0,47) entre a tomada de iniciativas e a resposta das autoridades (res-
ponsiveness): a expectativa de obter uma boa resposta incita a tomar ini-
ciativas e o facto de estas se repetirem acaba por originar, et ceteris paribus,
melhores expectativas quanto aos resultados. O índice construído é bas-
tante grosseiro ainda, não permitindo ultrapassar a «questão do ovo e
da galinha», como acontece tipicamente na relação entre confiança e
«capital social» (Newton, 2001), mas ele surgirá com algum poder predi-
tivo dentro em pouco. Como seria expectável nesta fase do argumento,
a propensão para tomar iniciativas de natureza cívica e política é subs-
tancialmente maior na metrópole do que fora dela, mas entre o «cen-
tro» da metrópole e a «periferia» não há diferenças significativas, sendo
até marginalmente superior nesta última, em parte da qual continua a
operar politicamente a tradição operária da margem sul. 
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Quadro 6.12 – Iniciativa e resposta política

Lisboa Resto do país Portugal

Média 1,97* 1,88* 1,92
N 781 651 1407

Escala: 1 – mínima a 4– máxima.
r = 0,47.
* Teste: t (1430) = 2,19; p < 0,05.
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Associativismo e automobilização

Debruçando-nos finalmente sobre os comportamentos cívicos e
políticos que pretendemos explicar, as duas variáveis dependentes do
presente modelo de análise são, por um lado, o associativismo, ou seja,
a pertença a associações enquanto proxy do «capital social» conven-
cional (Putnam 1973; Field 2003), e por outro, a automobilização, isto
é, uma modalidade distinta de envolvimento cívico e político indivi-
dual ou grupal em manifestações, petições, debates na internet, etc.
Com estas duas noções pretende-se marcar a diferença entre, por um
lado, formas relativamente passivas de envolvimento como membro de
uma associação, especialmente grandes instituições históricas como os
partidos políticos e os sindicatos, que se ocupam de aspectos gerais da
vida social e económica; e por outro lado, formas pró-activas de mobi-
lização, de tipo pontual e geralmente orientadas para questões específi-
cas (issue-oriented).
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Quadro 6.13 – Associativismo

Metrópole Portugal não PortugalMédias metropolitano Teste: t

Partido político 0,17 0,16 n. s. 0,17
N 842 754 1597
Sindicato, grémio ou associação 

profissional 0,47 0,36 t(1599) = 2,71; p < 0,01 0,40
N 844 757 1601
Igreja ou organismo religioso 0,82 0,84 n. s. 0,84
N 843 754 1597
Grupo desportivo, recreativo 

ou cultural 0,59 0,42 t(1597) = 3,80; p < 0,001 0,48
N 844 756 1599
Outra associação voluntária 0,35 0,27 t(1591) = 2,07; p < 0,01 0,31
N 838 755 1596

Escala: 0 – nunca pertenceu a 3 – participa activamente.
Alfa de Cronbach = 0,55.

Metrópole Portugal não Portugalmetropolitano

Média 0,48* 0,41* 0,43
N 835 749 1586

* Teste: t (1582) = 2,81; p < 0,01.
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Como podemos ver, apesar de todos os factores associados à vida
metropolitana que operam genericamente contra o envolvimento no es-
paço público e a acção cívica e política, os factores positivos da condi-
ção metropolitana revelam ser mais fortes do que os primeiros. Assim,
na metrópole de Lisboa as pessoas tendem a associar-se mais do que no
resto de Portugal, em especial no que diz respeito aos sindicatos e às as-
sociações profissionais, mas também em todo o género de agrupamen-
tos sociais, culturais e desportivos; em compensação, não há diferenças
significativas entre metrópole e não-metrópole no que respeita aos par-
tidos políticos e às associações religiosas. Entre o «centro» e a «periferia»
da metrópole só a diferença na participação em associações profissionais
é significativa, sendo previsivelmente mais forte no «centro». 19

Contrariando até certo ponto as teses de Putnam quanto à distinção
entre dois tipos de «capital social» – o bonding, de cariz identitário, e o
bridging, que remete para redes de natureza funcional e impessoal –, a
população da metrópole apresenta valores mais elevados tanto no que res-
peita à pertença a sindicatos ou associações profissionais (bridging), o que
vai ao encontro do que se espera, como no caso da pertença a grupos des-
portivos ou culturais (tendencialmente do tipo identitário: bonding), o que
já era menos de esperar. Por outras palavras, o tipo de associativismo não
parece ajudar a distinguir as populações em análise; em contrapartida,
confirma-se que quem participa mais o faz independentemente do tipo
de associação em causa. Adiante veremos os atributos e atitudes que con-
tribuem para explicar o conjunto dos comportamentos associativos.

Mais do que o «capital social» acumulado através da adesão a orga-
nizações pré-constituídas, tais como um partido ou um sindicato, pos-
sivelmente instrumentais para a carreira dos indivíduos, é sobretudo a
automobilização, de carácter tendencialmente expressivo e frequente-
mente desinteressado (apoio a «causas», por exemplo), que mais sociali-
za e ressocializa os cidadãos, parecendo ser ela também que deixa maior
lastro de memória política. Em suma, é através destas formas individua-
lizadas e grupais de automobilização cívica, política e social que os di-
reitos de cidadania são crescentemente exercidos, em especial na região
metropolitana. A utilização da expressão «formas» não é trivial. Com
efeito, o elemento distintamente novo nas práticas políticas dos habi-
tantes da metrópole de Lisboa relativamente aos do resto do país não é
tanto o tipo de temas que compõem a sua agenda como sobretudo as
formas de mobilização utilizadas. 
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19 Teste: t (407) = 2,23; p < 0,05.
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Sendo estas formas de mobilização activa, mais dependentes da ini-
ciativa pessoal e grupal do que da convocatória das associações formais,
aquelas que se revelarão mais estreitamente associadas ao exercício da
cidadania, era lícito formular a hipótese de que as diferenças entre os
cidadãos metropolitanos e não metropolitanos fossem ainda mais subs-
tanciais do que as diferenças relativas ao associativismo, como efectiva-
mente são, com a única excepção de «dar ou pedir dinheiro para causas
públicas», que é de facto mais frequente na metrópole de Lisboa, mas a
diferença não é estatisticamente significativa. Todos os outros indi-
cadores, cobrindo um vasto leque de formas de automobilização,
mostram que as pessoas da grande cidade ultrapassam os factores que
possam inibir a actividade cívica e política, sejam eles traços estruturais
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Quadro 6.14 – Automobilização

Metrópole Portugal não PortugalMédias metropolitano Teste: t

Assinar uma petição 1,40 1,04 t(1568)= 9,13; p < 0,000 1,15
N 835 735 1562
Comprar ou não produtos 

por razões políticas, éticas 
e ambientais 1,17 0,92 t(1545)= 6,08; p < 0,000 1,01

N 823 724 1541
Participar numa manifestação 1,17 0,86 t(1574)= 7,78; p < 0,000 0,96
N 837 739 1570
Participar num comício 0,97 0,80 t(1574)= 4,40; p < 0,000 0,86
N 838 738 1569
Contactar político ou alto 

funcionário do Estado 0,91 0,71 t(1565)= 6,36; p < 0,000 0,77
N 834 734 1559
Dar dinheiro ou recolher fundos 

para causas públicas 1,66 1,61 n. s. 1,63
N 842 750 1590
Contactar/aparecer nos media 0,84 0,63 t(1566)= 6,75; p < 0,000 0,69
N 837 731 1556
Participar num fórum através 

da Internet 0,79 0,54 t(1519)= 6,67; p < 0,000 0,63
N 823 699 1500

Escala: 0 – nunca o faria a 3 – fez no último ano.
Alfa de Cronbach = 0,84.

Metrópole Portugal não Portugalmetropolitano

Média 1,11* 0,89* 0,97
N 783 651 1405

* Teste: t (1432) = 8,17; p < 0,001.
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da condição metropolitana, como o isolamento e a falta de confiança,
ou fenómenos como o declínio da prática religiosa e, mais recente-
mente, a suburbanização. No balanço entre os factores que operam a
favor e contra o envolvimento cívico, a população da metrópole de
Lisboa exibe uma predisposição bastante maior para se envolver nesse
tipo de actividades do que os habitantes das áreas não metropolitanas.
Quanto às diferenças entre o «centro» e a «periferia» da metrópole, são
significativas, mas menores, 20 concentrando-se na participação em
manifestações e nos contactos com a comunicação social, que são
ambos mais frequentes no «centro», como era de esperar.

Existe previsivelmente uma correlação significativa entre a pertença a
associações e o conjunto das modalidades de automobilização tanto na
metrópole como fora dela. 21 Como veremos adiante, essa relação é vir-
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Quadro 6.15 – AFCP dos indicadores de mobilização e associativismo –
Portugal

Factor 1 Factor 2 Factor 3

Participar em comício ou reunião política (mob) 0,766 0,206 0,036
Participar num fórum ou grupo de discussão através 

da Internet (mob) 0,732 0,017 0,119
Contactar/tentar contactar político 

ou alto funcionário (mob) 0,730 0,105 0,226
Participar numa manifestação (mob) 0,710 0,150 0,237
Contactar/aparecer na comunicação social 

a exprimir opiniões (mob) 0,694 0,073 0,174
Partido político (ass) 0,498 0,437 –0,449
Outra associação voluntária (ass) 0,061 0,686 0,317
Grupo desportivo, cultural, recreativo (ass) 0,217 0,657 0,161
Igreja ou outra organização religiosa (ass) –0,089 0,599 –0,117
Sindicato, grémio ou associação profissional (ass) 0,220 0,530 0,104
Dar dinheiro ou participar em peditórios 

para uma causa pública (mob) 0,186 0,230 0,646
Comprar/não comprar produtos por razões políticas, 

éticas ou ambientais (mob) 0,508 0,230 0,646
Assinar petição ou abaixo-assinado (mob) 0,529 0,163 0,554

Variância explicada 35% 11,1% 8,1%
(Total = 54%) 830 746 1575

20 Teste: t (376) = 2,51; p < 0,01.

21 Correlações entre associativismo Portugal Metrópole Não-metrópolee automobilização

Spearman Rho 0,38** 0,46** 0,31**

* p < 0,05; **p < 0,001. 
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tuosa, no sentido em que tanto o associativismo pode predizer a mobi-
lização como o inverso, mas é a mobilização que se revelará o preditor
mais forte dos dois, embora apresente correlações negativas com algumas
formas de associação, nomeadamente as partidárias e as religiosas. 

Assim, as duas modalidades de exercício da cidadania apresentam uma
certa sobreposição entre elas, mas não deixam de se revelar formas dis-
tintas de exercer os direitos de cidadania. Na realidade, trata-se de três
modalidades, e não apenas de duas, como o modelo teórico postulava, já
que a automobilização acaba por se dividir entre, por assim dizer, uma
mobilização politizada (factor 1 com o maior peso na variância explica-
da) e uma mobilização despolitizada, oposta simultaneamente às associa-
ções religiosas e sobretudo às partidárias (factor 3 com o menor peso), en-
quanto a pertença a um partido político se distribui, quase com o mesmo
peso e sinal positivo, entre a mobilização mais politizada e o associativis-
mo (factor 2 com peso intermédio na variância explicada).

A pertença a associações formais tende, pois, a inserir-se num proces-
so de acumulação de «capital social» de tipo convencional, que poderá
efectivamente estar em declínio, como Putnam sugere, desde logo em
termos geracionais e de género. Em vez disso, a mobilização pró-activa
– politizada e não politizada – parece gerar sobretudo um tipo de «capi-
tal social» que tem vindo a ser reconstruído, teoricamente, como um
«capital de ligação» (linking social capital, por contraste com o bonding e
o bridging), ou seja, um conjunto de «redes soltas e abertas (open ended),
com participantes variados, normas partilhadas e objectivos comuns»,
cujos níveis de confiança e de reciprocidade podem ser, contudo, «cir-
cunscritos por demandas competitivas» (Baron, Field e Schuller 2000,
14). A automobilização – casuística, pontual e muitas vezes espontâ-
nea – parece ser cada vez mais a regra do exercício da cidadania políti-
ca. Como veremos adiante, é este último tipo de «capital social» que
melhor explica hoje, na metrópole de Lisboa, o exercício pró-activo dos
direitos de cidadania.22

Para uma explicação do exercício da cidadania

O argumento do presente capítulo desenvolveu-se em torno de dois
eixos principais. Por um lado, aquilo que apelidámos de efeito metropo-

Manuel Villaverde Cabral

236

22 O estudo comparativo em curso entre uma série de países europeus e americanos
mostra que o fenómeno, com variações substanciais entre esses países, é contudo geral.
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litano, isto é, a influência específica do facto de viver numa grande zona
metropolitana sobre o exercício da cidadania política. Por outro lado, a
evolução das diferentes modalidades desse exercício sob a influência não
só do efeito metropolitano, mas globalmente das mudanças societais que
têm vindo a afectar a nossa área geo-política. A relação entre os dois temas
é tanto mais estreita quanto a metropolização e a suburbanização estão
intimamente ligadas à emergência da cultura de massas e, posteriormente,
de uma «nova cultura política» (Clark e Hoffman-Martinot 1997), com
uma acentuada marca urbana, orientada para valores e comportamentos
frequentemente designados como «pós-materialistas» (Inglehart 1997) e
gradualmente desvinculada das clivagens de classe clássicas, bem como
das antigas lealdades partidárias. Iremos vendo, pois, em que medida a
evolução das formas de envolvimento cívico e acção colectiva, porven-
tura menos passivas e institucionais, mobilizando indivíduos dotados de
mais recursos sociais e cognitivos, se articula com os conteúdos da
chamada «nova cultura política».

Quadro 6.16 – Regressão linear múltipla: associativismo e mobilização –
Portugal

Associativismo Mobilização

Interesse pela política – –
Mobilização cognitiva – 0,141***
Iniciativa e resposta política 0,144*** 0,112***
Exposição aos media noticiosos 0,155*** 0,132***
Confiança interpessoal – –
Classe social 0,078* 0,110***
Classe social subjectiva – –
Escolaridade – –
Rendimento 0,135** 0,082*
Sexo –0,065* 0,055*
Idade 0,111** –0,083*
Prática religiosa 0,182*** –
Socialização primária – –
Socialização secundária 0,220*** 0,217***
Efeito metropolitano – 0,081**
Posição política (esquerda vs. direita) –0,103*** –

R2 ajustado 21,4% 48,5%
N (mínimo) 1152 1152

Nota: Os valores são coeficientes de regressão estandardizados (betas) estatisticamente
significativos: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. As células vazias correspondem a
coeficientes de regressão estandardizados estatisticamente não significativos (p > 0,01).
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Para já, a primeira conclusão a nível do país é que o «efeito-metró-
pole» só é perceptível junto daqueles que exercem a sua cidadania políti-
ca segundo a modalidade da automobilização. Em contrapartida, a
nível da região metropolitana, não se observa qualquer «efeito-cidade»,
ou seja, um eventual efeito diferenciador do centro em relação à perife-
ria. Por outro lado, para Terry Clark, a «nova cultura política» caracteri-
za-se basicamente pela novidade dos seus temas. Ora, na verdade, há in-
dependência das formas em relação aos conteúdos da acção colectiva,
embora se detecte, do associativismo para a mobilização, uma con-
vergência gradual entre novos temas e novas modalidades de envolvi-
mento na esfera pública. No caso presente, a «nova cultura política» é
efectivamente nova porque são jovens os seus agentes. Tipicamente, o
factor etário está presente em ambas as modalidades de exercício cívico:
com o sinal mais no associativismo e menos na mobilização, daqui re-
sultando que o primeiro é, objectivamente, uma modalidade «antiga»
em relação à segunda, já que são mais velhos os seus aderentes. 

Paralelamente, o associativismo surge como uma modalidade prefe-
rencialmente masculina (género presente com sinal negativo), enquanto a
mobilização se distingue pela presença preferencial das mulheres (género
presente com sinal positivo). Associada à juventude e à saliência das
mulheres, mas dissociada da classe social e do nível de escolaridade, esta
modalidade de participação política revela-se mais sofisticada e selectiva do
que as anteriores formas de exercício da cidadania, como se depreende do
facto de o factor com maior peso na automobilização ser a «mobilização
cognitiva», por sua vez ausente do associativismo, o qual mantém, por seu
turno, uma relação paradoxalmente positiva com a maior orientação reli-
giosa dos inquiridos e a sua maior inclinação para a esquerda. Já na região
metropolitana este resultado paradoxal não se observa: o associativismo
está associado à prática religiosa e a automobilização às posições de esquer-
da; a maior diferença passa pela superior exposição aos media noticiosos
dos cidadãos mobilizados; a socialização secundária continua a ser a variá-
vel com mais peso em ambas as modalidades de exercício da cidadania.

À parte os traços assinalados, os perfis da população associada e mo-
bilizada não são muito diferentes. Ter opinião própria sobre um leque
alargado de temas, tomar a iniciativa de se associar e mobilizar para de-
fender essas opiniões e suportar os custos da iniciativa política exigem
um conjunto de recursos sócio-culturais e até económicos que não estão
ao alcance de todos, como, aliás, indica a presença da variável rendi-
mento em ambas as modalidades; ao mesmo tempo, ambas requerem
também uma forte socialização política favorecida pela sociabilidade
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metropolitana e que revela ter o maior peso na explicação de ambas as
modalidades de exercício da cidadania. 

Uma vez que a capacidade explicativa do modelo analítico se revela
muito superior para o caso da mobilização (49%) do que para o do as-
sociativismo (22%), 23 é lícito concluir que, hoje em dia, o exercício dos
direitos de cidadania tende a manifestar-se de forma mais expressiva
através da «geometria variável» da automobilização do que da pertença
associativa, ou seja, através das formas convencionais do «capital so-
cial». 24 O declínio destas formas convencionais observado por Putnam
(2000) parece ser real, mas isso não dá conta da evolução das novas
modalidades de produção de «capital social», especialmente do tipo
linking, do mesmo modo que são reais a fragmentação urbana e o de-
clínio das sociabilidades tradicionais, sem que isso impeça a grande
metrópole de continuar a produzir, por si só, um efeito estimulante para
a abertura dos indivíduos à vida pública e à participação individual ou
colectiva nos movimentos cívicos.

Contudo, associativismo e mobilização não se excluem mutuamente,
como, de resto, já vimos. Com efeito, é possível clarificar, para concluir,
a importante relação subsistente, tanto na metrópole como no resto do
país, entre essas duas modalidades da cidadania através de duas análises
de regressão segundo o método enter block-by-block, fazendo entrar iso-
ladamente a mobilização como preditora do associativismo e, depois, o
associativismo como preditor da mobilização. 

Efeito metropolitano e cultura política
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Quadro 6.17 – Preditores do associativismo
MRA (método enter block by block)

Portugal Metrópole Portugal 
não metropolitano

1.º bloco (variáveis sócio-demográficas)
Sexo –0,076** –0,127** –
Idade 0,134*** 0,158** –
Escolaridade – – –
Rendimento 0,114** – 0,163**
Prática religiosa 0,188*** 0,220*** 0,167***
Socialização I – – –
Socialização secundária 0,193*** 0,157* 0,206***

23 Na metrópole, R2 ajustado = 50% no caso da mobilização contra 27% no caso do
associativismo.

24 Independentemente do efeito metropolitano, que só foi possível testar para
Portugal e para o Brasil, a adesão da mobilização ao modelo das modalidades de exer-
cício da cidadania é superior à do associativismo em todos os países europeus onde
testámos este modelo num artigo a publicar em breve.
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Portugal Metrópole Portugal 
não metropolitano

Efeito metrópole (Lisboa vs. resto do país) – – –

2.º bloco (indicadores do módulo cidadania)
Interesse pela política – – –
Iniciativa e resposta política 0,110*** – 0,132**
Mobilização cognitiva – – –
Exposição aos media noticiosos 0,109** – 0,140**
Posição política (esquerda vs. direita) –0,086** – –0,121**

3.º bloco (mobilização/associativismo)
Mobilização 0,249*** 0,362*** 0,204***

Adjusted R2 25% 33% 22%
N minimum 1152 595 539

1.º bloco R2 modificado 19% 26% 17%

2.º bloco R2 modificado 4% 2% 6%

3.º bloco R2 modificado 3% 6% 2%

Nota: Os valores são coeficientes de regressão estandardizados (betas) estatisticamente
significativos: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. As células vazias correspondem a
coeficientes de regressão estandardizados estatisticamente não significativos (p > 0,01).

Ao distinguirmos entre a região metropolitana e o resto do país, veri-
fica-se que a adesão do associativismo ao modelo analítico da cidada-
nia, sendo maior na metrópole, é no entanto nula a nível das variáveis
políticas propriamente ditas, ficando a explicação da variância a dever-
-se aos factores sócio-demográficos, acrescidos no 3.º bloco pelo im-
pacto significativo da mobilização (6%), muito mais forte do que no
resto de Portugal. Ou seja, em todo o país, mas especialmente na metró-
pole, a mobilização acaba por se revelar a variável com maior peso na
explicação do associativismo; por outras palavras, o «capital de ligação»
que sustenta muita da automobilização converte-se, frequentemente,
em «capital social» convencional, através da adesão de associações for-
mais ou até da criação de novos tipos de associações, como as ONGs,
típicas da «nova cultura política». 

Quanto à automobilização, não só ela adere mais plenamente ao
modelo da cidadania, sobretudo na metrópole (54%), como o modelo
se revela mais sofisticado, pois quase todas as variáveis consideradas
contribuem para a sua explicação. Curiosamente, apesar de o efeito
metropolitano estar presente no conjunto do país, o que não sucedia
com o associativismo, a diferença entre metrópole e não-metrópole é
menor do que no caso anterior. Finalmente, assim como a mobilização
contribuía para explicar a adesão às associações, também a pertença a
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estas últimas se revela o preditor mais forte para explicar a automobi-
lização cidadã, embora um pouco menos do que o inverso (4% em vez
de 6%). Neste sentido, o primado e a generalização que esta última
modalidade de exercício da cidadania vem gradualmente assumindo
contribuem, afinal, de maneira muito significativa para alimentar as for-
mas mais convencionais da acção colectiva.
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Quadro 6.18 – Preditores da mobilização
MRA (método enter block by block)

Portugal Metrópole Portugal 
não metropolitano

1.º bloco:
Sexo –0,077** -0,108** –
Idade –0,096** -0,126** –
Escolaridade 0,132*** 0,133* 0,140**
Rendimento 0,084* 0,201*** –
Prática religiosa –0,167* – –0,089*
Socialização primária – – –
Socialização secundária 0,184*** 0,136** 0,211***

Efeito metrópole (Lisboa vs. resto do país) 0,083*** – –

2.º bloco:
Interesse pela política – – –
Iniciativa e resposta política 0,086** 0,090* 0,080*
Mobilização cognitiva 0,152*** – 0,163**
Exposição aos media 0,111*** 0,153*** 0,104*
Posição política (esquerda vs. direita) – – –

3.º bloco:
Mobilização 0,166*** 0,246*** 0,146***

R2 ajustado 50% 54% 44,4%
N mínimo 1152 595 539

1.º bloco R2 modificado 44% 46% 40%

2.º bloco R2 modificado 5% 5% 5%

3.º bloco R2 modificado 2% 4% 1%

Nota: Os valores são coeficientes de regressão estandardizados (betas) estatisticamente
significativos: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. As células vazias correspondem a
coeficientes de regressão estandardizados estatisticamente não significativos (p > 0,01).
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Capítulo 7

Participação cívica e vida urbana 
em Portugal

Neste capítulo pretende-se examinar a relação entre participação cívi-
ca e exposição à vida urbana no Portugal contemporâneo, dando con-
tinuidade de certa forma às questões abordadas no capítulo anterior.
Neste sentido, e na esteira de uma longa tradição política e sociológica
que procurou discutir a relação virtuosa entre cidade e cidadania, 1 isto
é, entre o efeito positivo que a experiência de se viver e trabalhar em
contextos urbanos tem sobre o exercício efectivo dos direitos de cidada-
nia, pretendemos ver testada a hipótese de que esta relação virtuosa se
mantém saliente hoje em dia em Portugal. Por outras palavras, o objec-
tivo do presente capítulo consiste em descobrir qual a influência que a
«cidade» tem sobre a «cidadania».

A relação acima referida pode ser discutida a partir, pelo menos, de
dois ângulos diferentes. Por um lado, há quem defenda que as novas
formas urbanas que vêm emergindo um pouco por todo o mundo e,
mais recentemente também em Portugal, no sentido de uma suburbani-
zação cada vez maior do espaço envolvente da cidade, tendem a retirar
a esta última o estatuto de locus da cidadania. A cidadania seria, deste
ponto de vista, cada vez mais exercida em rede, por intermédio das pos-
sibilidades tecnológicas entretanto surgidas, que assim compensariam a
dispersão dos cidadãos no território nacional. Por outro lado, há quem
pense que a cidade não perdeu a sua centralidade na activação da par-
ticipação cívica, apesar da crescente metropolitanização do espaço ur-
bano. A cidade continua a ser importante, em primeiro lugar, porque
nela se concentra a vida cívica e é nela que têm lugar os chamados
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1 Na qual se destaca, por exemplo, Weber (1962 [1921]), Simmel (1950 [1903]) e
Wirth (1938).
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«actos de cidadania», tais como manifestações e outras formas de
protesto ou iniciativas cívicas (o dia sem carros, por exemplo). Além
disso, a cidade tornou-se um elemento-chave na era da globalização.
Uma das características distintivas desta última é a emergência de uma
rede transnacional de centros urbanos, espacialmente concentrados,
embora globalmente interconectados entre si. A cidade seria, sob esta
perspectiva, o palco mais favorável à participação cívica e política, pois
não só aí se jogariam lutas políticas locais como conflitos de ordem na-
cional ou até global. E, se é verdade que a experiência da suburbia nos
Estados Unidos remete, segundo alguns autores (Castells 1992), para
um modelo de participação em rede, o carácter desqualificado de
muitos dos subúrbios na Europa e no resto do mundo, assim como a
tremenda concentração de recursos em zonas urbanas exíguas, devem
alertar-nos para o papel ainda, e cada vez mais, relevante dos centros ur-
banos, isto é, da cidade no seu sentido clássico. Será que a cidade é, hoje
como ontem, o locus primordial da prática cívica ou será que, pelo con-
trário, a distinção entre urbano e suburbano já perdeu a sua validade?

O nosso propósito neste capítulo é o de averiguar qual destas pers-
pectivas encontra maior suporte empírico nos dados disponíveis.
Usando para este efeito os dados do inquérito do ISSP 2004, 2 pre-
tendemos verificar em que medida as práticas de participação política
não convencional e, em particular, as práticas de participação mobiliza-
da são promovidas pela experiência de se viver e trabalhar em contex-
tos urbanos. Esta análise desenvolve o capítulo de Manuel Villaverde
Cabral, baseando-se nas suas conclusões acerca do «efeito-metrópole»,
para explorar o «efeito-cidade» propriamente dito. Isto será feito a dois
níveis: o de Portugal continental, em que falaremos do «efeito-cidades»
para descrever o impacto dos aglomerados urbanos de média dimensão
sobre a prática de cidadania, e o da Área Metropolitana de Lisboa
(AML), 3 em que procuraremos destrinçar o «efeito-metrópole» do
«efeito-cidade» (de Lisboa).

Filipe Carreira da Silva, Sofia Aboim, Tiago Saraiva
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2 Este estudo tem por base empírica dados obtidos através de um inquérito por
questionário aplicado em Portugal no ano de 2004 no âmbito do projecto internacional
International Social Survey Project (ISSP), cuja aplicação no nosso país esteve a cargo do
ICS-UL, onde foi coordenado por Manuel Villaverde Cabral. Além da amostra
estatisticamente representativa a nível do continente, o estudo português compreende
ainda uma amostra sobrerrepresentada da população da Área Metropolitana de Lisboa
(AML).

3 Neste inquérito a AML integra apenas treze dos dezoito concelhos deste conjunto
administrativo: Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Loures, Moita, Odivelas, Oeiras,
Seixal, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.
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Ao concentrar-se na participação política não convencional, este
capítulo reflecte também as mudanças mais gerais ocorridas nas práticas
de cidadania. Nas últimas três décadas, os níveis de participação
eleitoral têm vindo a diminuir de forma consistente em Portugal, a
exemplo do que se tem verificado na generalidade dos países desen-
volvidos no mesmo período. 4 Esta diminuição pronunciada e conti-
nuada dos índices de participação política convencional nos regimes
democráticos consolidados está na origem da chamada «crise de repre-
sentação», ou «crise das democracias representativas» , uma hipótese de
explicação que aponta para um gradual afastamento entre eleitos e
eleitores devido a um conjunto variado de factores. 5 Neste contexto, a
atenção dos cientistas sociais interessados neste fenómeno começou a
virar-se para outras formas de participação política que, ao contrário da
participação eleitoral, pareciam estar a emergir e a assumir uma im-
portância crescente. Ou seja, a hipótese de que à diminuição da partici-
pação política convencional de algum modo corresponderia o cresci-
mento de outras formas de participação política começou a ganhar uma
crescente relevância. 6 É neste contexto que o presente capítulo deve ser
lido. 

Em particular, o nosso objectivo é discutir o «efeito-cidade» sobre
duas formas distintas de participação política não convencional no nosso
país, já apresentadas no capítulo anterior. 7 Por um lado, temos aquilo a
que se chamou «associativismo», um conjunto de práticas que remete
para a pertença a instituições ou organizações colectivas de natureza
política, religiosa, recreativa ou outra: trata-se de uma participação mais
institucionalizada, que exige um investimento e competências relativa-
mente diminutas (por vezes, limitando-se ao pagamento periódico de
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4 V., para o caso português, André Freire e Pedro Magalhães, A Abstenção Eleitoral em
Portugal. (Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2002), e, para o conjunto de países
desenvolvidos, por exemplo, Mark Newman Franklin, Voter Turnout and Dynamics of
Electoral Competition in Established Democracies since 1945 (Cambridge: Cambridge
University Press, 2004). 

5 Para um texto recente a este respeito, cujas conclusões sobre o caso francês podem
certamente ser generalizadas a outros países europeus, v. Jean-Pierre Worms, «France.
old and new civic and social ties in France», in Democracies in Flux: The Evolution of Social
Capital in Contemporary Society, org. Robert D. Putnam (Oxford: Oxford University Press,
2004).

6 Para um estudo recente sobre as novas formas de cidadania nos EUA, v. Russell
Dalton, «Citizenship norms and the expansion of political participation», Political
Studies, 56 (2008): 76-98.

7 Esta dualidade foi originalmente criada a partir da mesma base de dados (ISSP
2004) por Cabral e Silva (2007).
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quotas), exibindo, portanto, um cariz mais passivo. Por outro lado, en-
contramos a chamada «mobilização», com a qual se pretende descrever
práticas de participação política onde a tomada de decisão individual é
um factor muito mais importante. Exemplos deste tipo de participação
incluem, entre outros, a participação em manifestações ou comícios, o
assinar de petições ou o dar dinheiro para causas públicas. A expressão
«mobilização» pretende justamente enfatizar o carácter autónomo e a
importância da iniciativa individual para a prossecução deste tipo de
participação política não convencional. 

Estes dois tipos de participação política não convencional parecem
ser congruentes com a clivagem, identificada em primeiro lugar por
Ronald Inglehart no seu The Silent Revolution (1974), entre valores ditos
«materialistas», como é o caso do apoio ao desenvolvimento económi-
co e à segurança e defesa (associados àquilo que Peter Wagner designa
por «modernidade organizada»), e valores apelidados de «pós-materia-
listas», associados a questões como a defesa do meio-ambiente, quali-
dade de vida, direitos de participação política, etc. Com efeito, en-
quanto a participação de tipo associativo reenviaria para formas de
sociabilidade institucionalizadas, colectivas e tendencialmente passivas
(que teriam conhecido o seu ponto alto nas sociedades ocidentais do
pós-guerra, no contexto da «modernidade organizada»), a participação
de tipo mobilizado estaria particularmente associada a orientações nor-
mativas onde a individualização (Beck 2002) e a reflexividade estariam
a ganhar cada vez mais preponderância.

Em todo o caso, neste capítulo decidimos centrar a nossa atenção
não tanto nos valores e representações dos actores sociais, mas sobretu-
do nas suas práticas de participação política. O nosso interesse reside
fundamentalmente na cidadania enquanto prática e, em particular, na
relação entre as práticas de participação cívica e o contexto espacial
onde decorrem. Isto não significa, porém, que tenhamos excluído to-
talmente os valores políticos da nossa discussão: como se verá adiante,
estes desempenharão um papel importante no nosso debate quanto ao
perfil daqueles que mais participam de forma mobilizada na Área
Metropolitana de Lisboa (AML). 

O  «efeito-cidades»  em Portugal

Em concordância com o primeiro objectivo enunciado, nesta secção
iremos apresentar e discutir aquilo que designamos por «efeito-cidades»,
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ou seja, o impacto que a dimensão do aglomerado tem sobre a partici-
pação política dos indivíduos. Como veremos de seguida, os resultados
obtidos parecem apontar para a seguinte conclusão. Viver numa cidade,
seja pequena, média ou grande, afecta a forma como os direitos e de-
veres de cidadania são exercidos. Primeiro, porque a distância ao poder
político é menor no sentido geográfico do termo; a proximidade espa-
cial constitui um facilitador do contacto entre cidadãos e instituições.
Segundo, porque as oportunidades de interacção e discussão política
são maiores em contexto urbano: a densidade populacional, o contac-
to mais frequente com o outro (o «estranho») e o anonimato relativo da
vida urbana permitem encontros ocasionais e inesperadas afinidades
electivas (uma discussão com o taxista local, os idosos que se reúnem
no jardim público, os jovens que se juntam para grafitar paredes ou
fazer música de protesto, etc.). Em Portugal, o movimento de concen-
tração urbana das últimas décadas agudizou os contrastes entre o
mundo urbano e o mundo rural e alterou a geografia do país. Apesar do
crescimento exponencial das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do
Porto, o interior desertificado viu florescer «ilhas urbanas» (como Viseu,
Covilhã ou Évora, entre outras) capazes de atrair pessoas, empresas, uni-
versidades, assim criando novo dinamismo social e económico (Ferrão
e Marques 2003).

Com efeito, convém lembrar que o abandono dos campos não se
deu apenas em direcção às Áreas Metropolitanas de Lisboa (aumento de
5,6% para a década de 91-01) e do Porto (crescimento de 8,9% da 
população entre 1991 e 2001), mas também para as cidades médias, que
viram a sua população aumentar em quase 7% para a década de 91-01
(INE, censos de 1991 e 2001). O trabalho coordenado por Álvaro
Domingues, Cidade e Democracia, 30 Anos de Transformação Urbana em
Portugal, é talvez o melhor registo académico da autêntica explosão do
tecido urbano das cidades médias nos últimos anos. A sua leitura e so-
bretudo a atenção às magníficas fotografias levam à conclusão de que a
redefinição do urbano e a reinvenção dos seus modos de vida não são
assuntos limitados a Lisboa e do Porto, mas se estendem por parte do
território português.

No entanto, apesar das tendências para a concentração da população
em contextos urbanos, uma parte significativa dos indivíduos continua
a viver em pequenas localidades. Segundo os dados do inquérito ISSP,
quase metade dos inquiridos (43%) vive em aglomerados com menos
de 2000 habitantes: 14,1% habitam locais com menos de 500 habitantes
e 28,9% locais com mais de 500 mas menos de 2000 indivíduos. Em
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contrapartida, apenas cerca de 19% vivem em aglomerados que
podemos considerar grandes cidades (mais de 50 000 habitantes).

Os dados analisados reflectem estes contrastes, confirmando as nos-
sas hipóteses iniciais (quadros 7.2 e 7.3). O efeito da dimensão do aglo-
merado de residência é significativo quer para as práticas de mobiliza-
ção cívica, quer para as práticas de associativismo, muito embora a
relação estatística seja mais intensa no primeiro caso. A correlação segue
um padrão linear: à medida que aumenta a dimensão do aglomerado,
cresce a mobilização cívica. Esta tendência é clara quando nos reporta-
mos a indicadores que implicam uma dimensão geográfica de distância
ao poder: participar em manifestações, em comícios ou contactar di-
rectamente os representantes do Estado. Por outro lado, os indicadores
que mais directamente traduzem as preocupações dos protagonistas de
uma  «nova cultura política»  (Clark e Hoffmann-Martinot 1998), que
se constituiria, e poderia praticar, com relativa independência das coor-
denadas territoriais, variam também significativamente por relação à di-
mensão do aglomerado. Com efeito, contrariando as teses da partici-
pação em rede, desterritorializada, são até aqueles que maiores variações
demonstram. O consumo orientado por preocupações ambientalistas
ou razões éticas é francamente mais frequente nas cidades, crescendo à
medida que aumenta o grau de urbanidade. Igualmente, a participação
em fóruns cibernéticos, indicador paradigmático de uma cultura políti-
ca em rede, aumenta exponencialmente com a intensificação da urba-
nidade.

As práticas de associativismo seguem o mesmo padrão. A partici-
pação em partidos políticos e sindicatos, instituições de socialização
políticas clássicas, triplica nas grandes cidades (mais de 50 000 habitantes)
quando comparada com as pequenas aldeias (menos de 500 habitantes).
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Quadro 7.1 – Dimensão do aglomerado de residência 
em Portugal continental, 2004

%

Até 499  habitantes 14,1
500-1999 habitantes 28,9
2000 a 9999 17,3
10 000 a 49 000 21,0
50 000 a mais de 100 000 18,7
Total 100,0
Total absoluto 1602
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A participação cívica em organizações voluntárias de solidariedade, 
expressão institucionalizada de novas formas de mobilização por causas
sociais, aumenta ainda de forma mais evidente; enquanto nas aldeias
apenas 2 em cada 100 cidadãos pertencem a este tipo de associações, nas
grandes cidades este número aumenta sete vezes. Em 100, 14 indivíduos
afirmam participar ou ser membros de organizações voluntárias. Por úl-
timo, importa ainda salientar as formas tradicionais de associativismo:
o grupo recreativo, habitualmente um espaço masculino, e a Igreja,
usualmente palco de uma prática feminizada. Ainda que estatistica-
mente menos significativos (sobretudo a nível da participação religiosa),
também estes indicadores são afectados pela dimensão do aglomerado.
Curiosamente, os grupos recreativos ou desportivos têm um perfil mais
urbano que rural. A Igreja é, de facto, a única instituição que perde
membros à medida que o espaço se urbaniza e densifica.

Impõe-se, no entanto, uma questão. Será que estes dados revelam
realmente um efeito de urbanidade consentâneo com a nossa hipótese
de partida ou serão apenas espelho das diferenças sócio-culturais e
económicas que sabemos dividirem o território português? No quadro
seguinte podemos observar dados sobre o rendimento do agregado fa-
miliar e a escolaridade dos inquiridos que não deixam margem para
dúvidas. Quanto menor o aglomerado, maior a proporção de famílias
com baixos rendimentos e de indivíduos com fracos recursos escolares.
Notemos que, enquanto dois terços dos analfabetos habitam em loca-
lidades com menos de 2000 habitantes, a mesma proporção de indiví-
duos com o ensino superior completo vive em cidades com mais de 
10 000 habitantes. A nível do rendimento, as tendências são similares.
Se compararmos os que ganham até 350 euros com os que auferem
mais de 2500 euros líquidos por mês, verificamos que, enquanto dois
terços dos primeiros habitam nas localidades mais pequenas, cerca de
72% dos segundos vivem em aglomerados de mais de 10 000 habitantes. 

Estes números poderiam ser razão suficiente para explicar as dife-
renças na participação política de pessoas residentes em diferentes tipos
de aglomerado. Acontece, porém, que as variáveis de medição da ur-
banidade possuem um efeito próprio não negligenciável. A importân-
cia desta dimensão espacial na participação política é confirmada pelas
análises de regressão apresentadas no quadro 7.5, onde a variável inde-
pendente da dimensão do aglomerado de residência tem claro valor ex-
plicativo quando reportado às práticas de mobilização. As variáveis so-
ciais, tais como o sexo, a idade, o nível de escolaridade e o rendimento,
constituem preditores deste comportamento cívico, o mesmo aconte-
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cendo com a mobilização cognitiva. Quanto maior a mobilização cog-
nitiva, maior a automobilização política. Todavia, a dimensão do
aglomerado não deixa de constituir uma variável preditora do modelo,
com relativa independência face às restantes coordenadas.

Curiosamente, esta relação estatística não é significativa para o caso
da participação de tipo associativo. Tal como tinha observado
Villaverde Cabral (v. capítulo anterior), o modelo de regressão é bas-
tante mais eficaz quando aplicado às práticas de mobilização do que às
de associativismo. Com efeito, estas últimas parecem ser sensíveis so-
bretudo a rendimentos mais elevados, à maior frequência da prática re-
ligiosa e a uma maior mobilização cognitiva.

Em suma, as formas de relacionamento político tradicionais de tipo
associativo são menos sensíveis ao espaço circundante, apesar de terem
maior incidência em aglomerados com mais habitantes, como observá-
mos anteriormente. No entanto, as componentes associativas reflectem
realidades históricas desligadas da emergência mais recente de formas
pós-materialistas de mobilização política. Apesar de interligadas (veja-se
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Quadro 7.4 – Distribuição do rendimento familiar e da escolaridade 
do inquirido segundo a dimensão do aglomerado

Até 499  500-1999
2000 10 000 50 000 a mais 

habitantes habitantes
a 9999 a 49 000 de 100 000 Total

habitantes habitantes habitantes

Total 14,7 26,7 19,6 20,6 18,4 100,0

Rendimento do agregado familiar
Até 350 euros 32,0 31,4 15,1 7,6 14,0 100,0
351-500 euros 19,7 30,7 11,7 18,2 19,7 100,0
501-800 euros 18,0 32,0 20,7 15,8 13,5 100,0
801-1500 euros 9,7 28,1 24,6 20,1 17,4 100,0
1501-2500 euros 2,4 11,2 20,0 36,8 29,6 100,0
Mais de 2500 euros 3,5 10,5 14,0 44,2 27,9 100,0
cc = 0,36; p > 0,000*

Escolaridade do inquirido
Nenhum 34,7 32,0 17,5 9,1 6,7 100,0
Até ao 1.º ciclo básico 15,4 36,1 18,8 17,6 12,0 100,0
Até ao 3.º ciclo do básico 9,1 28,8 17,7 23,9 20,6 100,0
Secundário incompleto 5,8 17,9 18,4 36,8 21,1 100,0
Secundário completo 1,5 27,0 13,1 21,9 36,5 100,0
Superior incompleto 5,9 28,7 9,9 21,8 33,7 100,0
Superior completo 2,2 14,1 18,5 31,1 34,1 100,0
cc = 0,41; p > 0,000*

* Coeficiente de contingência.
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a análise dos indicadores de mobilização e associativismo no capítulo
de Villaverde Cabral), as diferentes formas de pertença associativa
ligam-se a fenómenos diversos (desde a Igreja ao engajamento político
e sindical). Neste sentido, as suas bases tradicionais são ao mesmo
tempo mais transversais socialmente – agregam indivíduos de diferentes
níveis escolares e posições sócio-culturais – e dispersas territorialmente.
As práticas associativas continuam a estar, ainda assim, mais ligadas a
meios pequenos, o que sucede menos com a automobilização. Esta é
tanto maior quanto maior for a dimensão do aglomerado.
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Quadro 7.5 – Regressões lineares múltiplas: continente

Variáveis independentes Práticas de mobilização Práticas de associativismo

Variáveis sociais
Sexo (dummy) (i) –0,06**
Idade –0,17***
Nível de escolaridade 0,16***
Número de horas de trabalho por semana
Rendimento mensal líquido individual 0,21*** 0,32***
Posição política (esquerda vs. direita)
Frequência da prática religiosa (ii) –0,21***
Variáveis  «geográficas» 
Dimensão do aglomerado de residência 0,10***
Variáveis de socialização política
Socialização política no passado 

(na família e na escola/universidade) (iii)
Mobilização cognitiva * (iv) –0,28*** –0,21***

R2 ajustado 0,40 0,22
n 920 1015

* A variável «mobilização cognitiva» resulta da soma das seguintes variáveis: grau de
interesse pela política, frequência de leitura de jornais e frequência de utilização da
Internet para estar informado sobre os assuntos políticos. A escala varia de 1 – muita
mobilização a 4 – nenhuma mobilização.

Nota: Os valores são coeficientes de regressão estandardizados (betas) estatisticamente
significativos: * p < 0,01; ** p < 0,05; *** p <0,001. As células vazias correspondem a
coeficientes de regressão estandardizados estatisticamente não significativos (p > 0,01).
(i) 1 – homem, 0 – mulher; (ii) 1 – algumas vezes por semana a 8 – nunca; (iii) 1 – nunca
se falava de política a 4 – falava-se muito de política; (iv) 1 – muito mobilizado a 4 –
nada mobilizado.
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O «efeito-metrópole» em Portugal

A primeira parte da análise mostrou-nos o efeito das ilhas urbanas
sobre o comportamento político, reforçando a ideia de que a cidade
ainda é o espaço privilegiado da cidadania. Esta conclusão conduz-nos
de forma lógica ao segundo passo da análise. Se as cidades, mesmo pe-
quenas e médias, exercem a sua influência, é expectável que este efeito
se veja reforçado no caso da maior conurbação portuguesa: a Área
Metropolitana de Lisboa.

Como tinha também concluído Villaverde Cabral, a participação
política não convencional (mobilização e associativismo) varia con-
soante consideremos a população residente em Portugal continental ou
na AML (quadros 7.6 e 7.7).

Filipe Carreira da Silva, Sofia Aboim, Tiago Saraiva

254

Quadro 7.6 – Práticas de mobilização no continente e na AML*

Continente Continente sem AML AML

Práticas de mobilização: índice ** 2,10 1,94 2,15

% de indivíduos que, ao longo da vida:
Assinam uma petição 26,9 21,6 39,7
Compram ou não produtos 

por razões políticas, 
éticas ou ambientais 18,3 14,0 28,0

Participam numa manifestação 23,2 18,7 34,4
Participam num comício 18,8 16,6 23,8
Contactam um político ou um 

alto funcionário do Estado 8,0 6,9 10,3
Dão dinheiro ou recolhem 

fundos para causas públicas 54,5 53,0 57,1
Participam num fórum através 

da Internet 7,3 6,0 9,8
Total absoluto 1602 1185 854

* As amostras do continente e da Área Metropolitana de Lisboa (AML) são estatisticamente repre-
sentativas da população residente. Deste modo, a comparação entre ambas pode ser considerada
estatisticamente representativa. Ao contrário, a comparação com a amostra do continente sem a
AML não possui a mesma representatividade estatística.

** Teste: t (1414) = –7,23; p < 0,000.
O índice «práticas de mobilização» resulta da soma das variáveis discriminadas no quadro 7.1. 
A escala utilizada varia entre 1 – nenhuma mobilização a 4 –muita mobilização.
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No que diz respeito às práticas de mobilização, os habitantes da
AML apresentam consistentemente resultados mais elevados de partici-
pação do que os do resto do país. Como se pode ver no quadro 7.6, isto
verifica-se sobretudo no tocante à compra de produtos por razões éticas
(sensivelmente o dobro na AML relativamente ao resto do país), na par-
ticipação em manifestações e na assinatura de petições. Estes resultados
sugerem uma maior mobilização cívica na AML do que no resto do
país, de acordo com a hipótese inicialmente proposta. No entanto, o
mesmo se pode dizer quanto às práticas de associativismo, habitual-
mente corporificadoras de formas mais tradicionais de participação
(quadro 7.7): embora de forma menos pronunciada, como seria aliás de
esperar, também estas são mais intensas e frequentes na AML do que
no resto do país.

Mais uma vez, podem ser várias as explicações para este efeito, tam-
bém encontrado por Villaverde Cabral. Mas, perguntamos, o que será
que produz este efeito? Será suficiente o facto de se residir num con-
texto urbano ou metropolitano para se ter maiores níveis de partici-
pação política? Ou será que é necessário estar anda mais integrado nesse
contexto, através do trabalho ou mesmo do acto de votar? De forma a
medirmos diferentes dimensões da experiência metropolitana, decidi-
mos distinguir estas várias formas de  «inserção na urbanidade» , trans-
formando-as em variáveis que utilizámos para efectuar as análises de re-
gressão linear que seguidamente comentaremos (quadro 7.8). Como nas

Quadro 7.7 – Práticas de associativismo no continente e na AML

Continente Continente sem AML AML

Práticas de associativismo: índice * 1,43 1,42 1,47

% de indivíduos que pertencem/
participam ou pertenceram a:
Partido político 9,7 9,4 10,0
Sindicato, grémio ou associação 

profissional 23,8 21,8 29,0
Igreja ou organização religiosa 38,3 38,5 38,3
Grupo desportivo, recreativo 

ou cultural 27,5 23,6 36,1
Outra associação voluntária 16,2 14,7 19,8

Total absoluto 1602 1185 854

* Teste: t (1583) = –2,67; p < 0,008.
O índice «práticas de associativismo» resulta da soma das variáveis discriminadas no quadro 7.2. 
A escala utilizada varia entre 1 – nenhum associativismo a 4 – muito associativismo.
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análises precedentes, as variáveis dependentes continuam a ser as práti-
cas políticas de mobilização e de associativismo.

Os resultados obtidos sugerem, como esperávamos, que é importante
desdobrar as diferentes formas de exposição à experiência metropoli-
tana. Por um lado, verificamos que o valor explicativo do local de
residência é nulo para ambos os tipos de participação política. Por outro
lado, não é indiferente o facto de se trabalhar ou votar num contexto
metropolitano. O trabalho profissional parece ligar-se positivamente à
automobilização política; similarmente, o associativismo parece benefi-
ciar da participação formal, através do voto, em contexto metropoli-
tano. Em suma, constatamos que o engajamento no espaço é impor-
tante, seja através da esfera laboral, seja através da participação
institucionalizada.
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Quadro 7.8 – Regressões lineares múltiplas: continente

Variáveis independentes Práticas de mobilização Práticas de associativismo

Variáveis sociais
Sexo (dummy) (i) –0,17***
Idade
Nível de escolaridade 0,23***
Número de horas de trabalho por semana
Rendimento mensal líquido individual 0,23*** 0,317***
Posição política (esquerda vs. direita)
Frequência da prática religiosa (ii) –0,226***
Variáveis  «geográficas» 
Vive na AML vs. resto do continente 

(dummy)
Trabalha na AML vs. resto do continente 

(dummy) 0,11**
Vota na AML vs. resto do continente 

(dummy) 0,07*
Variáveis de socialização política
Socialização política no passado 

(na família e na escola/universidade) (iii)

Mobilização cognitiva (iv) –0,32*** 0,21***
R2 ajustado 0,45 0,27

n 921 1014

Nota: Os valores são coeficientes de regressão estandardizados (betas) estatisticamente significa-
tivos: * p < 0,01; ** p < 0,05; *** p <0,001. As células vazias correspondem a coeficientes de re-
gressão estandardizados estatisticamente não significativos (p > 0,01). (i) 1 – homem, 0 – mulher; 
(ii) 1 – algumas vezes por semana a 8 – nunca; (iii) 1 – nunca se falava de política a 4 – falava-se
muito de política; (iv) 1 – muito mobilizado a 4 – nada mobilizado.
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Os valores das regressões realizadas para a amostra representativa do
Continente indicam, contudo, a relevância dos factores sociológicos clás-
sicos, como o nível de escolaridade ou o rendimento, para a construção
de um modelo explicativo (onde cerca de 45% da variância está explica-
da) das práticas de mobilização política dos portugueses. Destaca-se,
mesmo assim, o maior poder de predição da mobilização cognitiva (ter
interesse pela política, ler jornais, usar a Internet para estar informado) em
relação a todos os outros factores. Esta estrutura tradicional de variáveis
independentes já seria suficiente para prestar especial atenção às cidades
quando falamos de mobilização (menos de associativismo). Afinal, é nos
aglomerados urbanos que se concentram os mais elevados níveis de es-
colaridade e que os rendimentos do trabalho são superiores.

Para o contexto português, o argumento sai reforçado ao pensarmos
um pouco em algumas das dinâmicas mais recentes da Área Metro-
politana de Lisboa. Basta lembrar que, apesar de as taxas de actividade
da AML serem muito semelhantes à média do país, o PIB per capita dos
seus cerca de 1,3 milhões de trabalhadores é 40% mais alto que a média
nacional (Ferrão, Rodrigues, Vala e Gomes 2003). As diferenças também
são substanciais para os indicadores educativos, com 32% dos assalaria-
dos lisboetas com um nível superior de ensino, quando os valores na-
cionais não ultrapassam os 20%. É reveladora a crescente capacidade de
atracção da AML de mão-de-obra qualificada, com todos os concelhos
da região a registarem na década de 90 um aumento das percentagens
de emprego na componente terciária superior. Só no concelho de
Lisboa falamos de uma fatia que de 32% em 1991 passou para 43% em
2000, mas com crescimentos ainda mais substanciais nos concelhos de
Oeiras (16% em 1991 para 38% em 2000) e Almada (17% em 1991 para
33% em 2001). 8 Além disso, a AML tem reforçado a sua posição cen-
tral como pólo universitário tanto através da consolidação e expansão
dos estabelecimentos de ensino superior tradicionais, localizados sobre-
tudo na cidade de Lisboa (Universidade de Lisboa, Universidade Técni-
ca de Lisboa…), como pela abertura de novos centros espalhados por
toda a malha metropolitana, com destaque, uma vez mais, para os con-
celhos de Oeiras (Instituto Superior Técnico, Universidade Atlântica) e
Almada (Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL, Instituto Piaget,
Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz, etc.).
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8 Também Setúbal e Cascais registaram aumentos, embora menores, da componente
terciária superior. Setúbal chega agora aos 28%, enquanto Cascais passou de 21% para
27%. 
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A importância de se conhecerem as dinâmicas urbanas para falar de
mobilização política é assim evidente para quem continue a ocupar-se
em exclusivo com variáveis independentes tradicionais, como a edu-
cação ou o rendimento. À geografia do ensino superior português há
que somar uma nova topografia económica de uma região onde estão
sediadas cerca de 30% das empresas nacionais e na qual espaços vazios
suburbanos vão sendo ocupados por parques de escritórios e tecnológi-
cos (Quinta da Fonte, Tagus Park), e áreas tradicionalmente industriais
ou mesmo rurais (Azambuja, Vila Franca de Xira, Alcochete) se rein-
ventam em volta da logística e da armazenagem, tudo em estreita liga-
ção com a expansão de infra-estrutura de mobilidade da AML (Ponte
Vasco da Gama, CREL) (Coelho e Marques 2005). 

Nada disto é surpreendente para quem está familiarizado com a lite-
ratura internacional associada ao papel das concentrações urbanas na
economia global (Castells 1996-1997; Sassen 2001). No entanto, o mesmo
renovado interesse na urbe como objecto privilegiado das ciências sociais
tem insistido que há algo mais nas metrópoles do que capitalismo. Não
basta olhar para a estrutura económica para dar conta da mobilização
política. Tanto assim é que mesmo uma área metropolitana como a de
Lisboa, que num ranking europeu ocupa uma posição relativamente mo-
desta e periférica (Ferrão, Rodrigues, Vala e Gomes 2003), apresenta um
efeito claramente identificável sobre a mobilização política independente
dos níveis de rendimento e escolarização. A experiência urbana de traba-
lhar na AML tem suficiente significado estatístico (não a de apenas viver
na AML) para ser tomada como pista de investigação sobre o «efeito-
-metrópole» nas práticas de cidadania. A maior mobilização política referi-
da na secção anterior para os metropolitanos lisboetas não deriva apenas
da diferente sociografia destes relativamente ao resto do país.

O caso é tanto mais interessante quanto os dados de abstenção em
eleições revelam que os habitantes da AML votam substancialmente
menos do que os restantes eleitores (60% para a AML; 74,6% para o resto
do país).9 Este fenómeno, que poderia ser entendido como um efeito ne-
fasto da urbanização sobre as práticas políticas, ganha um novo significa-
do quando confrontado com os dados da mobilização. O suposto desin-
teresse pela política representado nas elevadas taxas de abstenção dos
metropolitanos é compensado pelo maior investimento individual destes
nas práticas de mobilização. O espaço da metrópole parece promover a
presença em manifestações e comícios, a participação em causas públicas

9 Há que contar aqui com sobre-representação dos imigrantes na AML.
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e petições ou a discussão em fóruns da Internet. A cidadania, na sua ver-
tente de mobilização, assume assim uma dimensão espacial, ignorada de
forma genérica pelos vários modelos explicativos. Uma dimensão que, de
forma significativa, não é perceptível quando olhamos apenas para o as-
sociativismo e as suas formas institucionalizadas tradicionais (sindicatos,
partidos…) de estar na política.

O «efeito-cidade» na Área Metropolitana 
de Lisboa

No entanto, ao considerarmos o «efeito-metrópole», ainda que des-
dobrado nas suas várias vertentes (residência, trabalho e voto), de-
paramo-nos com um problema. Antes tínhamos argumentado a favor
da concentração urbana como factor responsável pela maior partici-
pação política. Ora, as áreas metropolitanas, em geral, caracterizam-se
por uma certa dispersão territorial e funcional e por uma marcada seg-
mentação social. Assim sendo, de que estamos, afinal, a falar quando
nos referimos ao «efeito-metrópole»? Em nosso entender, a resposta a
esta questão impõe-nos que destrincemos heuristicamente entre metró-
pole e cidade. Caso esta distinção se revele importante, teríamos de falar
antes de um efeito da própria «cidade» no interior do espaço metropoli-
tano, mais disperso e segmentado, e por isso menos favorável à con-
vivência próxima da diferença, ao encontro com o outro. Os subúrbios,
talvez a característica mais marcante da AML, tendem a encapsular as
diferenças em bolsas relativamente homogéneas. 10

Mais uma vez, esta realidade de suburbanização da residência colo-
ca-nos diante de um dilema metodológico. A circulação urbana dos
cidadãos, que diariamente se deslocam entre a casa e o trabalho, é hoje
um dado adquirido. O crescimento exponencial das franjas popula-
cionais submetidas a estes movimentos pendulares resulta, em larga
medida, da transferência massiva de população do concelho de Lisboa
(o centro da área metropolitana) para os concelhos circundantes (a peri-
feria). Nos últimos vinte anos, o concelho de Lisboa perdeu cerca de
300 000 habitantes, passando de 800 000 para meio milhão de habi-
tantes, num dos processos de desertificação urbana mais intensos da
Europa. Contudo, é em Lisboa que continuam a concentrar-se as insti-
tuições, os serviços e a maioria dos postos de trabalho da AML, obri-
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10 V., a este respeito, o interessante ensaio de Câncio (2005).
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gando os residentes na periferia a deslocarem-se diariamente para a capi-
tal. Neste contexto, qual a importância real da mobilidade periferia-cen-
tro para aferir da relação entre participação política e exposição à vida
urbana? Será que a residência, um critério rígido de localização dos in-
divíduos no espaço social, é o mais relevante? Ou, pelo contrário, e re-
iterando as conclusões da secção anterior, será na experiência de se tra-
balhar e circular na cidade de Lisboa que devemos procurar o
factor-chave da participação política no interior da AML?

De acordo com a ideia de que no interior da AML o «efeito cidade
de Lisboa» promoveria a participação política não convencional e, em
particular, a de tipo mobilizado, decidimos adoptar a seguinte estratégia
teórico-metodológica. De modo a identificar um «efeito-cidade» na
AML optámos por considerar não só o facto de se viver no concelho de
Lisboa, mas igualmente a experiência de aí se trabalhar diariamente,
alargando novamente a definição de experiência urbana da cidade.
Partimos da hipótese de que é, afinal, o vir para dentro da cidade e aqui
passar o dia o factor mais importante para a construção de si como «ur-
banita». A verificar-se esta realidade, estaríamos perante uma relação vir-
tuosa entre a experiência de se «viver e/ou trabalhar» em contextos ur-
banos e o exercício efectivo dos direitos de cidadania (mobilização).
Para a tornar operacional de um ponto de vista estatístico construímos
um índice de mobilidade entre o concelho de Lisboa e os restantes con-
celhos que compõem a AML (quadro 7.9).

Assim, o nosso «índice de mobilidade Lisboa-outros concelhos»  in-
clui quatro categorias logicamente exaustivas e que variam entre um
máximo de exposição à experiência urbana (aqueles que vivem e tra-
balham em Lisboa) e um mínimo de exposição a essa experiência (aque-
les que vivem e trabalham fora do concelho de Lisboa, embora dentro
da AML). Os resultados apontam para uma clara maioria de habitantes
da AML para quem a cidade de Lisboa não faz parte da sua experiência
quotidiana (quase 54%), embora a exposição à experiência urbana seja
uma realidade do dia a dia para cerca de 45% deles. A questão que im-
porta agora analisar é a forma como as práticas de participação política
não convencional se relacionam com estes padrões de mobilidade e ex-
posição à experiência de urbanidade. Numa frase, será que o «efeito-
-cidade» se destaca enquanto um preditor das práticas políticas dos
habitantes da maior conurbação portuguesa? Os resultados obtidos
parecem confirmar a nossa hipótese de trabalho.

Por um lado, verificamos que no interior da AML o «espaço» continua
a ser uma coordenada relevante para explicar a participação política, so-
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bretudo no que respeita às práticas de automobilização. Os cidadãos que,
no último ano, participaram em manifestações, assinaram petições, ori-
entaram o seu consumo por razões éticas ou políticas ou deram dinheiro
para causas públicas vivem e trabalham em maior número no concelho
de Lisboa. O contraste com aqueles que residem e trabalham fora da
cidade de Lisboa é claro. Por outro lado, a nível da automobilização, a dis-
tinção entre as dimensões da residência e do trabalho parece favorecer
mais a primeira do que havíamos observado a propósito do «efeito-metró-
pole». Viver em Lisboa parece constituir, por si só, um critério diferencia-
dor. A exposição à cidade propiciada pelo trabalho continua a ser rele-
vante para interpretar o comportamento político, devemos notar. É-o,
contudo, menos do que as diferenças impostas pela residência na cidade.
O maior contraste surge, ainda assim, entre os que estão expostos à
cidade, porque nela vivem e/ou trabalham, e os indivíduos que vivem e
trabalham noutros concelhos da AML.
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Quadro 7.9 – Mobilidade entre o concelho de Lisboa 
e os outros concelhos dentro da AML (n = 767)

%

Vive e trabalha no concelho de Lisboa 18,4
Vive fora (na AML) e trabalha em Lisboa 26,9
Vive (AML) e trabalha fora de Lisboa 53,8
Vive em Lisboa, mas trabalha fora 1,0
Total 100,0

Quadro 7.10 – Práticas de mobilização na AML

Vive e trabalha Vive fora Vive (AML) Coeficienteno concelho (na AML), e trabalha fora de contingênciade Lisboa trabalha em Lisboa de Lisboa

% de indivíduos que no último ano:
Assinaram uma petição 17,3 6,8 6,2 0,21***
Compraram ou não produtos por  
razões políticas, éticas ou ambientais 17,3 8,5 6,0 0,26***

Participaram numa manifestação 9,9 4,9 1,0 0,23***
Participaram num comício 3,5 4,4 2,5 0,16***
Contactaram um político ou um alto 

funcionário do Estado 2,2 1,5 1,5 n. s.
Deram dinheiro ou recolheram 

fundos para causas públicas 41,1 19,9 14,6 0,25***
Participaram num fórum através 

da Internet 3,5 6,4 2,8 0,14**
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De maneira a confirmar a hipótese de que a cidade propicia o exer-
cício da cidadania, efectuámos uma análise de regressão linear que apre-
sentamos seguidamente.
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Quadro 7.11 – Práticas de associativismo na AML

Vive e trabalha Vive fora Vive (AML) Coeficienteno concelho (na AML), e trabalha fora de contingênciade Lisboa trabalha em Lisboa de Lisboa

% de indivíduos que pertencem/
participam ou pertenceram a:
Partido político 4,9 7,3 4,2 0,13*
Sindicato, grémio ou associação 

profissional 22,0 14,6 11,7 0,16***
Igreja ou organização religiosa 28,4 24,2 29,0 0,22***
Grupo desportivo, recreativo 

ou cultural 14,8 16,5 11,7 0.,15**
Outra associação voluntária 9,3 11,7 9,1 n. s.

Quadro 7.12 – Regressões lineares múltiplas: continente

Variáveis independentes Práticas de mobilização Práticas de associativismo

Variáveis sociais
Sexo (dummy) (i) –0,17*** 0,18***
Idade
Nível de escolaridade 0,20***
Número de horas de trabalho por semana –0,15***
Rendimento mensal líquido individual 0,28*** 0,26***
Posição política (esquerda vs. direita)
Frequência da prática religiosa (ii) –0,26***
Variáveis «geográficas»
Reside e/ou trabalha no concelho de Lisboa vs.

outros concelhos da AML (dummy) 0,16***
Variáveis de socialização política
Socialização política no passado 

(na família e na escola/universidade) (iii) 0,15***
Mobilização cognitiva (iv) –0,34*** –0,21***

R2 ajustado 0,46 0,27
n 435 467

Nota: Os valores são coeficientes de regressão estandardizados (betas) estatisticamente significa-
tivos: * p < 0,01; ** p < 0,05; *** p <0,001. As células vazias correspondem a coeficientes de re-
gressão estandardizados estatisticamente não significativos (p > 0,01). (i) 1 – homem, 0 – mulher; 
(ii) 1 – algumas vezes por semana a 8 – nunca; (iii) 1 – nunca se falava de política a 4 – falava-se
muito de política; (iv) 1 – muito mobilizado a 4 – nada mobilizado.
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Do ponto de vista do nosso argumento, o aspecto mais interessante
deste modelo de regressão reside, com efeito, naquilo que designamos
por «efeito-cidade» sobre as práticas de participação não convencional
de tipo mobilizado. O facto de a exposição à cidade de Lisboa (por nela
se viver ou trabalhar) ter impacto sobre a mobilização, mas não sobre o
associativismo, pode ser explicado pelo carácter distinto destes dois
tipos de participação. Enquanto, como vimos anteriormente, o associa-
tivismo não está tão directamente associado aos estilos de vida urbanos
como a mobilização, temos razões para crer que, neste último caso,
«cidade» e «cidadania» andam a par. Por outras palavras, a participação
em manifestações, comícios ou fóruns na Internet, a assinatura de
petições ou a compra de produtos por razões políticas são práticas de
participação cívica cujo carácter pró-activo parece estar associado a con-
textos de sociabilidade lisboetas. Além disso, o facto de esta variável ter
peso explicativo no modelo de regressão (a par com variáveis «clássicas»,
como a escolaridade ou o rendimento) sugere que o «efeito-cidade» não
depende somente do carácter específico de uma sociografia urbana mais
qualificada em termos académicos e sócio-económicos, mas de um real
impacto da vivência dentro da cidade.

No entanto, outras variáveis revelam igualmente ter impacto sobre as
práticas políticas. Observando com maior detalhe as variáveis com
maior capacidade preditora de ambos os tipos de participação política
não convencional, verificamos que a «mobilização cognitiva» aparece
como o factor mais explicativo da mobilização (embora esteja também
presente no modelo explicativo do associativismo), enquanto as formas
de participação que passam pela pertença a associações e organizações
colectivas parecem depender significativamente da prática religiosa (que
explica 26% do modelo de regressão). Isto parece confirmar, por um
lado, a estreita relação entre competências cognitivas e a capacidade de
mobilização política e, por outro, a importância que a Igreja detém no
quadro da chamada «sociedade civil» em Portugal.

A forma como o género se relaciona com ambas as formas de partici-
pação política é, todavia, interessante: como é habitual na literatura
sobre este tema, os homens estão mais ligados ao associativismo, en-
quanto a mobilização tende a estar um pouco mais associada às mu-
lheres. Por outras palavras, e confirmando algumas conclusões da lite-
ratura sociológica sobre o género em Portugal (Torres et al. 2006), as
mulheres ganharam mais saliência em formas de participação não insti-
tucionalizadas, como as que estão implicadas nas práticas de automo-
bilização. Esta tendência parece reflectir a influência da «nova cultura

Participação cívica e vida urbana em Portugal

263

07 Cidade Cap. 7  19/11/08  16:41  Page 263



política», que prevê um maior igualitarismo (no geral e também de
género) nas relações sociais e políticas. Em contrapartida, o engajamento
institucionalizado da prática associativa continua a exibir um carácter ten-
dencialmente masculino. 11 A mobilização emerge, assim, como uma
prática política associada às mulheres, a indivíduos tendencialmente mais
escolarizados e que demonstram mais interesse por assuntos políticos, cer-
tamente devido ao carácter mais pró-activo deste tipo de participação por
relação ao cariz mais institucionalizado do associativismo.

Valores políticos e participação: 
uma visão territorializada

Falta, no entanto, ainda responder a uma última questão. Se as práti-
cas de participação política não convencional e, em particular, as de na-
tureza mobilizada parecem estar positivamente relacionadas com a es-
colaridade, o rendimento, a mobilização cognitiva e a experiência urbana,
o que se passa do ponto de vista dos valores e representações desses in-
divíduos? Apesar de este texto se debruçar em particular sobre as práti-
cas dos indivíduos, importa não descurar a dimensão normativa do seu
comportamento, avaliando-a também segundo a mesma perspectiva
analítica e hipóteses de trabalho. Até que ponto são os valores políticos
influenciados pelas coordenadas espaciais?

De forma a responder a esta questão, num primeiro passo, analisámos
os direitos e deveres de cidadania, utilizando as questões incluídas no
questionário ISSP de 2004. No quadro 7.13 apresentamos os resultados
da análise de componentes principais realizada a fim de identificar as
principais dimensões em que se organizam os valores políticos dos por-
tugueses. Os procedimentos efectuados resultaram em quatro factores. 
O primeiro, igualdade, refere-se a ideais de igualdade material, social e
moral. O segundo, solidariedade, agrega ideais associados à tolerância, res-
peito pelo ambiente e justiça distributiva. O terceiro, conformismo, retrata
o respeito pela autoridade e a obediência às instâncias do Estado.
Finalmente, o militantismo reflecte ideais de participação política pró-acti-
va, seja através de organizações, do exército ou mesmo da desobediência
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11 Uma conclusão consonante com as teses que identificam e problematizam o
carácter fundamentalmente masculino do político, sobretudo no âmbito dos partidos
políticos. V. Viegas e Faria, Cidadania, Integração e Globalização (Oeiras: Celta Editora,
2000).

07 Cidade Cap. 7  19/11/08  16:41  Page 264



civil. De acordo com a grelha analítica de Inglehart, os dois primeiros fac-
tores parecem associar-se ao pós-materialismo, enquanto os dois seguintes
tendem a reflectir uma mundivisão materialista.
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Quadro 7.13 – Análise de componentes principais dos direitos e deveres 
de cidadania

1 2 3 4 
Igualdade Solidariedade Conformismo Militantismo

Votar sempre nas eleições 0,62
Nunca tentar fugir aos impostos 0,80
Obedecer sempre às leis 

e aos regulamentos 0,77
Manter-se vigilante em relação 

à actividade do governo 0,57
Tentar compreender a maneira 

de pensar de pessoas com 
opiniões diferentes das suas 0,64

Escolher produtos bons para a 
sociedade e para a natureza, 
mesmo que sejam caros 0,78

Ajudar as pessoas que, em Portugal, 
vivem pior do que o(a) senhor(a) 0,77

Ajudar as pessoas que, no resto 
do mundo, vivem pior 
do que o(a) senhor(a) 0,79

Todos os cidadãos terem um nível 
de vida aceitável 0,81

As autoridades respeitarem 
e protegerem os direitos 
das minorias 0,78

As autoridades tratarem todas 
as pessoas da mesma maneira, 
independentemente da sua posição 
social 0,80

Os políticos escutarem os cidadãos 
antes de tomarem decisões 0,82

As pessoas terem mais oportunidades 
de participação nas decisões 
de interesse público 0,72

Participar nas organizações sociais 
ou políticas 0,64

Os cidadãos poderem participar 
em acções de desobediência civil 
quando estão contra as acções 
do governo 0,68

Estar disposto a prestar 
serviço militar quando for preciso 0,46

Eingenvalues 3,47 2,71 2,26 1,55
Variância explicada 21,69 16,95 14,10 9,71

07 Cidade Cap. 7  19/11/08  16:41  Page 265



O cruzamento destas quatro dimensões normativas com as várias
variáveis geográficas utilizadas neste capítulo (quadro 7.14) sugere a exis-
tência de uma relação significativa de associação, embora nem sempre
estatisticamente muito impactante. Como é sabido, as dimensões nor-
mativas, quando questionadas através deste tipo de métodos, tendem a
conformar-se a padrões de resposta homogeneizantes, dada a força de
determinados ideários (igualdade, solidariedade, etc.) no Portugal pós-
-25 de Abril. Ainda assim, conseguimos detectar algumas tendências
relevantes, indicando a maior adesão a valores de tipo igualitário à me-
dida que o grau de urbanidade aumenta. Em contrapartida, o con-
formismo, a solidariedade e o militantismo parecem associar-se prefe-
rencialmente a contextos de menor urbanidade. Contudo, o desdobra-
mento das variáveis geográficas que operacionalizamos permite-nos ir
um pouco mais longe, complexificando esta aparente dicotomia. Se não,
vejamos: a dimensão conformista encontra-se realmente mais associada
a contextos de menor dimensão, mas o mesmo não sucede de modo
linear com as restantes componentes normativas. Em ambos os casos,
estas parecem sensíveis a experiências vivenciais da urbanidade, cor-
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Quadro 7.14 – Valores políticos segundo coordenadas espaciais

Igualdade Solidariedade Conformismo Militantismo

Total (média) 6,13 5,89 6,56 5,11

Dimensão do aglomerado
Até 499  habitantes 6,20 6,01 6,72 4,98
500-1999 habitantes 6,16 5,96 6,63 5,34
2000 a 9999 6,04 5,87 6,43 5,29
10 000 a 49 000 6,00 5,80 6,43 4,99
50 000 a mais de 100 000 6,25 5,82 6,59 4,81
Eta2 = 0,012*** 0,006** 0,025*** 0,028***
Residência na AML
Sim 6,05 5,81 6,45 4,91
Não 6,16 5,92 6,59 5,18
Eta2 = 0,003** 0,002* 0,009*** 0,010***
Trabalha na AML
Sim 6,17 5,92 6,59 5,17
Não 6,00 5,79 6,46 4,91
Eta2 = 0,009***
Mobilidade Lisboa outros concelhos AML
Vive e trabalha no concelho de Lisboa 6,06 5,98 6,50 4,58
Vive fora (na AML), trabalha em Lisboa 6,04 5,89 6,46 4,93
Vive (AML) e trabalha fora de Lisboa 5,95 5,62 6,42 4,97
Eta2 = n. s. 0,021*** n. s. 0,014**
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Quadro 7.15 – Regressões lineares múltiplas: valores políticos no continente

Valores indepenentes Igualdade Solidariedade Conformismo Militantismo

Variáveis sociais
Sexo (dummy) (i)

Idade 0,19*** 0,36*** 0,27***
Nível de escolaridade –0,24***
Número de horas de trabalho por semana
Rendimento mensal líquido individual –0,17**
Posição política (esquerda vs. direita) 0,11**
Frequência da prática religiosa (ii) –0,19*** –0,12** –0,18***
Variáveis  «geográficas» 
Dimensão do aglomerado de residência 0,16***
Reside na AML (dummy)
Trabalha na AML (dummy) –0,12**
Vota na AML (dummy) 
Reside e/ou trabalha no concelho de 

Lisboa vs. outros concelhos da AML 
(dummy) –0,14***

Variáveis de socialização política
Mobilização cognitiva (iii) –0,21*** –0,23***
Socialização política no passado 

(na família e na escola/universidade) (iv) 0,14** 0,17**
R2 ajustado 0,07 0,08 0,16 0,15

n 1559 1526 1524 1377

Nota: Os valores são coeficientes de regressão estandardizados (betas) estatisticamente significa-
tivos: * p < 0,01; ** p < 0,05; *** p <0,001. As células vazias correspondem a coeficientes de re-
gressão estandardizados estatisticamente não significativos (p > 0,01). (i) 1 – homem, 0 – mulher; 
(ii) 1 – algumas vezes por semana a 8 – nunca; (iii) 1 – nunca se falava de política a 4 – falava-se
muito de política; (iv) 1 – muito mobilizado a 4 – nada mobilizado.

porificadas no acto de trabalhar no espaço urbano ou de viver no cen-
tro da metrópole. A simples dimensão do aglomerado de residência é
insuficiente para captar o carácter nuanceado desta relação virtuosa.

A análise de regressão linear apresentada no quadro 7.15, em que in-
cluímos o conjunto alargado de variáveis geográficas utilizadas ao longo
do capítulo, ajuda-nos a clarificar estes fenómenos. A adesão a valores
de solidariedade parece realmente vincular-se à experiência urbana na
capital. Este resultado, quando confrontado com o que tínhamos obser-
vado relativamente à dimensão do aglomerado de residência, parece
corroborar a distinção entre «efeito-metrópole» e «efeito-cidade». Se a
cidade favorece a abertura ao outro, a tolerância e o sentido de justiça so-
cial, como Jane Jacobs sugeriu há algumas décadas (Jacobs 1961), o
mesmo parece não se aplicar ao contexto mais disperso e segmentado
da área metropolitana. Afinal, a cidade, locus clássico do civismo, parece
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promover valores de solidariedade entre indivíduos, contrariando as
teses que sugerem a associação entre urbanidade e excessivo individual-
ismo. Entretanto, esta maior adesão a valores de solidariedade também
poderia ser explicada à luz das teses sociológicas da reprodução social
das desigualdades – quem mais dá é quem mais tem para dar.

Por outro lado, quando analisamos as variáveis com impacto sobre
os valores de igualdade, destaca-se a experiência do trabalho em con-
texto urbano, novamente assinalando a importância desta dimensão da
exposição à urbanidade. A associação entre valores igualitários e coor-
denadas espaciais é, aliás, muito importante, de acordo com os resulta-
dos obtidos. As variáveis sociológicas clássicas, tais como a idade ou a
escolaridade, desaparecem do modelo explicativo, sugerindo a transver-
salidade social deste ideal, que, no entanto, encontra na sua relação com
a urbanidade uma medida de diferenciação.

Em suma, mobilização (práticas), solidariedade e igualdade (valores)
parecem estar associadas, sobretudo em contexto urbano: quanto mais
intensa é a exposição à vida na cidade strictu sensu, mais frequentes são
as práticas de participação política mobilizada e mais frequente é a
adesão a valores de perfil pós-materialista.

Conclusão

Neste texto explorámos três aspectos da relação entre cidade e cidada-
nia a partir de uma visão alargada e multidimensional do espaço e da
urbanidade como preditores da participação política. Pretendíamos, por
um lado, comprovar o efeito da urbanidade sobre a participação, com-
parando-o com o impacto de coordenadas sociais clássicas e de sociali-
zação política. Por outro lado, procurámos testar a valência explicativa
das coordenadas espaciais, desdobrando-as em várias escalas de análise
(nacional, AML, cidade de Lisboa) e várias dimensões da experiência ur-
bana: o viver, o trabalhar, o votar. Os resultados que obtivemos apon-
tam para o impacto da urbanidade sobre o comportamento e os valores
numa relação que não deixa, contudo, de apresentar algumas nuances.

Num primeiro momento discutimos o fenómeno que designámos
por «efeito-cidade» a nível do território nacional. Os dados obtidos
sugerem uma relação virtuosa entre a dimensão do aglomerado onde se
habita e a participação política, sobretudo a de natureza automobiliza-
da: quanto maior o local onde se reside, maior a propensão para a práti-
ca deste tipo de actividades políticas. As ilhas urbanas que têm vindo a
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emergir e a crescer no Portugal contemporâneo revelam-se a esta luz
focos potenciadores do exercício da cidadania, por contraponto às teses
individualistas mais radicais que advogam o aumento de formas de par-
ticipação desterritorializadas. O espaço urbano tem relevo explicativo
por si mesmo. Em condições similares em termos de capitais escolares
e sócio-profissionais (as variáveis-chave da diferenciação social em
Portugal), os residentes na cidade participam sempre mais do que aque-
les que habitam fora dela.

Num segundo tempo analítico centrámos a nossa atenção na AML,
a maior conurbação do nosso país. O padrão de variações observadas
obedeceu à mesma lógica, mostrando o contraste entre as populações
metropolitanas e as que residem no resto do país. Confrontados com o
carácter segmentado da experiência urbana na metrópole, optámos por
analisar diferentes aspectos dessa experiência, o que nos permitiu
destacar a importância do trabalho profissional e do voto como ele-
mentos discriminantes, para além de um simples critério de residência.
Afinal, trabalhar na AML parece promover a automobilização, en-
quanto o facto de nela se votar se vincula a maiores níveis de práticas
associativas.

Por fim, analisámos o «efeito-cidade de Lisboa» no seio da AML. Os
lisboetas, ou seja, aqueles que habitam na cidade ou que nela passam
grande parte do seu quotidiano de trabalho, mostram-se quer mais
propícios a formas individualizadas de participação política (as mani-
festações, o consumo orientado por valores, o uso da Internet, etc.),
quer mais adeptos de valores políticos pós-materialistas, tais como a
solidariedade. A concentração e heterogeneidade da vida na cidade con-
tinuam a marcar algumas diferenças face à dispersão e segmentação ope-
rante na região metropolitana.

Em suma, a inclusão das dimensões espaciais nos modelos de análise
da participação política revelou-se importante para compreender as mu-
tações operadas na participação política dos portugueses nas últimas dé-
cadas. Estas não podem ser desligadas das profundas transformações na
geografia do país que têm vindo a promover a concentração urbana das
populações, tendência clássica dos processos de modernização. O espa-
ço permanece, hoje como ontem, um elemento imprescindível para
compreendermos os processos sociais e políticas. Neste sentido, e não
obstante todas as transformações das actividades produtivas e do tecido
social, o contraste entre o campo e a cidade não dá mostras de se ter
desvanecido.
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Sérgio de Azevedo
Orlando Alves Santos Júnior
Luiz César de Queiroz Ribeiro

Capítulo 8

A «nova cultura política» 
na modernidade da periferia: 
o Brasil em foco

Introdução

O objectivo deste capítulo é reflectir sobre a cultura política e o exer-
cício da cidadania no Brasil a partir dos primeiros resultados de um sur-
vey nacional realizado sobre o tema, traçando, quando possível, algumas
comparações com os resultados de pesquisa similar feita em Portugal que
permitam capturar os eventuais efeitos das grandes metrópoles no exer-
cício da cidadania.1

São duas as questões teóricas que unificam a proposta deste trabalho.
A primeira pode ser sintetizada no tema da participação e democracia,
por meio do qual se pretende abordar «as relações do cidadão com o
Estado numa perspectiva histórica e comparada, de acordo com um
conjunto de preocupações clássicas relativas ao funcionamento da
democracia, à socialização política, à acção cívica, à participação dos
cidadãos na vida pública, às dimensões das identidades colectivas e suas
representações, assim como a outros assuntos vinculados à qualidade da
democracia» (Cabral e Silva 2007, 311-312). Trata-se de discutir o que
vem sendo designado como «nova cultura política» (NCP) (Clark e
Hoffmann-Martinot 1998). A segunda questão teórica, que também
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1 O Observatório das Metrópoles – IPPUR/UFRJ e o Instituto de Ciências Sociais
da Universidade de Lisboa (ICS-UL) vêm desenvolvendo um projecto comparativo
sobre a análise das atitudes sociais de brasileiros e portugueses no marco das redes do
International Survey Research Programme (ISRP) e da European Social Survey (ESS). No
Brasil, o projecto conta também com a participação do Instituto Universitário de
Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ).
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parece estar associada à emergência da «nova cultura política», refere-se
aos impactos que os processos de diferenciação, segmentação e segre-
gação sócio-espacial têm ocasionado na vida social, nos padrões de in-
teracção e na sociabilidade cívica das grandes cidades.

Com esse objectivo, o presente capítulo está dividido em sete
secções. Na primeira são realizadas algumas considerações teóricas sobre
a relação entre cultura política e cidade na nossa contemporaneidade.
Em seguida, discutem-se o conceito de «nova cultura política» e os limi-
tes da sua aplicação ao contexto brasileiro. As quatro secções subse-
quentes são dedicadas à apresentação dos resultados preliminares da
pesquisa, abordando as especificidades sócio-económicas e culturais da
vida urbana e os indicadores sobre o associativismo e a mobilização
sócio-política no Brasil. Por fim, na última secção são feitas algumas
considerações à guisa de conclusões preliminares.

Essa pesquisa traz uma instigante perspectiva analítica sobre as rela-
ções entre as transformações dos valores e atitudes dos cidadãos quan-
to à democracia e ao facto metropolitano como morfologia social e cul-
tural. Os dados levantados suscitam, com efeito, pistas interessantes
para reflexões sobre a sociabilidade inerente ao modo de vida engen-
drado pela grande cidade na contemporaneidade, que parece radicalizar
o racionalismo, o individualismo e a fluidez das relações sociais já de-
tectados por autores clássicos da sociologia, como Weber (1962 [1921])
e Simmel (1987 [1903]). A cultura política, tal como a formularam 
G. Almond e outros, parece ser impactada pelas transformações sócio-
-culturais desencadeadas pelos fenómenos da dispersão urbana, da
segmentação e da fragmentação sócio-territoriais e pelo aumento da
diferenciação social, ao mesmo tempo que as novas tecnologias criam
um padrão de interacção social marcado pela proximidade e distância,
pela fixação e fluidez. Ainda que o survey realizado – pelo seu carácter
internacional – limite a exploração de todas as questões decorrentes
dessa hipótese, a análise dos dados levantados abre um campo de inda-
gação interessante relativo aos impactos das formas sociais emergentes
nas grandes cidades sobre a dinâmica política, especificamente sobre os
conteúdos psíquico-sociais que fundaram no passado a nossa represen-
tação sobre as virtudes e as atitudes do cidadão pressuposto da demo-
cracia representativa. Além do mais, como veremos ao contrastar os
dados levantados entre o Brasil e Portugal, as possibilidades de análises
comparativas entre diferentes países apresentam ainda maiores desafios
em razão das idiossincrasias peculiares da estrutura social, económica e
político-cultural de cada um deles. Nesse sentido, mesmo resultados
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similares podem ter causas e significados extremamente diferentes, ou
seja, os números, por mais importantes que sejam, não são auto-expli-
cáveis e necessitam da abordagem teórica para que possam ganhar sen-
tido.

Cultura política e cidade

A teoria democrática contemporânea vem insistindo no valor pleno
do exercício da cidadania, seja na perspectiva clássica (Marshall 1967),
seja na sua versão neopluralista mais recente (Dahl 1963 e 1997; Sartori
1994; O’Donnell 999). Não obstante a inegável centralidade desses au-
tores, sob essas abordagens tradicionais, as actuais condições e especifi-
cidades do exercício da cidadania não foram captadas, existindo um
hiato temporal e teórico considerável entre a obra clássica de T. H. Mar-
shall e o retorno actual do tema sob a influência de novos autores nas
últimas duas décadas (Turner 1990; Cabral 2000). Isto é, enquanto as
obras clássicas difundiram a percepção de que a extensão da cidadania
era um processo histórico desde os direitos civis e políticos até aos de
carácter social, as recentes interpretações – além de incorporarem a di-
mensão dos chamados direitos difusos (meio ambiente, multiculturalis-
mo, biodiversidade, orientação sexual, entre outros) – convergem na
constatação da existência de um crescente défice de participação políti-
ca e de uma menor identificação da população com as instituições
democráticas – especialmente nas grandes metrópoles – tanto nas
democracias consolidadas do Primeiro Mundo como nas chamadas
«novas democracias» dos países emergentes (Cabral e Silva 2007, 312).

Como escrevem Cabral e Silva, «[c]om excepção de Robert Putnam,
é escassa a literatura dedicada ao que podemos denominar «efeito-
-metrópole», isto é, o possível impacto da vida metropolitana sobre o
exercício efectivo dos direitos de cidadania política, assim como sobre
as suas modalidades concretas de expressão. Ainda que Putnam veja nas
tendências recentes de periferização das grandes metrópoles (urban
sprawl) uma das explicações possíveis da crescente erosão do «capital so-
cial» nos Estados Unidos (Putnam 2000, 204-215), outros autores acres-
centam novos argumentos» (Cabral e Silva 2007, 312). Por exemplo,
Terry N. Clark e seus pares – que formam uma rede de pesquisa inter-
nacional – vêem importantes mudanças nas culturas políticas associadas
ao processo de globalização que envolvem as transformações tecnoló-
gicas na comunicação digital e a expansão do sistema educacional.
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Nesse sentido, esses autores percebem três significados distintos do
termo «globalização», relacionados com a cidade como mercado global,
como máquina de entretenimento e como democracia global. São essas
mudanças que permitem aos autores identificar o que denominam
«nova cultura política», que se diferenciaria do clientelismo e da políti-
ca tradicional, entre outras coisas, pelo facto de se baser em práticas so-
ciais mais horizontais e em estruturas mais compartilhadas de poder
(Clark e Inglehart 1990; Clark et al. 2002). Como ligar essas duas inter-
pretações? Para Cabral e Silva, uma das possibilidades «seria entender
que a NCP constitui uma transformação de carácter societal de normas
e valores, derivada de mudanças das estruturas sócio-económicas das so-
ciedades desenvolvidas, em que um dos seus resultados é a erosão das
formas tradicionais de interacção cívica e social, detectada por Putnam»
(Cabral e Silva 2007, 312).

Uma segunda questão teórica relevante nessa discussão refere-se aos
impactos que os processos de diferenciação, segmentação e segregação
sócio-espacial têm ocasionado na vida cívica das grandes cidades. Nesse
sentido, trata-se de discutir os efeitos da urbanização generalizada, cujos
traços marcantes parecem ser as dissociações entre urbanização e progres-
so, por um lado, e entre sociedade, economia e território, por outro. A ex-
pressão desse fenómeno é a constatação de que, das 33 megalópoles
anunciadas pelos organismos internacionais para 2015, 27 delas estarão
nos países menos desenvolvidos, sendo que somente Tóquio, entre as dez
maiores cidades do mundo, representará os países desenvolvidos (Ribeiro
2007). Mongin (2005) anuncia o surgimento de «dois mundos», corres-
pondendo a duas condições urbanas: um mundo da cidade, em que o
poder, a riqueza e o centro estarão localizados, e o mundo do urbano
generalizado. Trata-se da total separação entre a urbes e o civitas, que faz
surgir novas formas de cidades (metrópoles, megalópoles, cidades globais
etc.). Nesse contexto de compreensão do processo de urbanização na era
da mundialização, em que a economia se organiza em redes flexíveis, faz
sentido procurar entender o «efeito-metrópole» sobre a cultura política,
isto é, a diferença entre residir em grandes metrópoles modernas e viver
em áreas urbanas «não metropolitanas» e buscar captar os seus possíveis
impactos sobre o exercício dos direitos da cidadania.

Essa questão é de particular interesse para a reflexão sobre os impas-
ses enfrentados no Brasil na transformação dos novos direitos políticos
e sociais conquistados desde a reforma da Constituição de 1988. Res-
salte-se que a sociedade brasileira está a experimentar de maneira con-
centrada os efeitos da díade contraditória decorrente do aprofunda-
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mento do processo de transformação da nossa matriz sócio-cultural 
– cuja principal manifestação é o avanço da modernização e a conse-
qüente difusão dos valores igualitário-individualistas (pela escola, pelo
mercado, pela política, pela religião), baseados na retórica do «univer-
salismo de procedimentos» (Nunes 1997) –, concomitantemente com
uma retracção contínua da legitimidade hierárquico-holista tradicional,
baseada em laços assimétricos de solidariedade e reciprocidades abertas
(Nunes 1997; Damatta 1979). Ao mesmo tempo que a economia, as ins-
tituições e o território excluem, desigualam e segregam com enorme po-
tencial, ocorre uma forte corrosão na crença do discurso oficial que
propala estar toda a população a compartilhar o mesmo projecto de de-
senvolvimento (Soares 1997).

Os resultados obtidos em pesquisas realizadas nos últimos anos pelo
Observatório das Metrópoles sobre o padrão de segregação das metró-
poles brasileiras indicam que elas exprimem de maneira nítida, na sua
territorialidade e sociabilidade, a crise do modelo híbrido de interacção
social com fortes efeitos sobre a ordem urbana brasileira. Ou seja, as
metrópoles brasileiras vivem uma conjuntura histórica na qual esse
padrão vem sendo transformado sob o impacto de vários processos de
mudanças culturais e políticas, facto assinalado por diversos autores
(Ribeiro 2004). De um lado, os valores igualitários e competitivos são
difundidos na sociedade, seja pela universalização da escola pública,
seja pela nova dinâmica económica gerada pela globalização, que clama
a todos que se tornem consumidores dos produtos da modernidade,
seja ainda pela difusão de uma cultura que reforça os direitos de cidada-
nia. Ao mesmo tempo, a reconfiguração social das altas classes médias,
a construção da percepção colectiva de declínio e de perda de prestígio
e a difusão da «cultura do medo» criam justificações para a desrespon-
sabilização social das elites com relação às trocas de protecção, de re-
cursos, de benefícios a que eram obrigadas como contrapartida do tipo
de dominação tradicional em franca decadência, inclusive nas cidades
de pequeno porte e áreas rurais.

Nesse estudo sobre a análise das atitudes sociais dos brasileiros, parte-
-se da hipótese de que haveria um «efeito-metrópole» sobre o exercício
da cidadania política. Por outras palavras, uma vez controladas as variá-
veis clássicas, como o nível de escolaridade, o rendimento, o género, a
faixa etária, etc., poder-se-ia isolar um factor residual (formado pelas
múltiplas interacções de inúmeros issues) disponível em maior escala nas
grandes metrópoles, capaz de permitir a gestação e a expansão progres-
siva do que se poderia denominar «nova cultura política».
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Pelas análises dos autores que defendem esse enfoque, entre os quais
se enquadram Terry N. Clark, Manuel Villaverde Cabral e Filipe
Carreira da Silva, essa «nova cultura política» associaria valores pós-
-modernos, com ênfase na defesa dos direitos individuais, na maior tole-
rância para diferentes padrões de comportamento, na abertura para
experimentação no plano individual, no menor grau de subordinação
às normas preconizadas pelo Estado, via de regra acompanhadas de
certo conservadorismo no nível de políticas económicas. Nesse sentido,
poder-se-ia dizer que, enquanto nas áreas mais urbanizadas, especial-
mente habitadas por sectores homogéneos com maior capacidade de in-
serção social e económica, tenderiam a prevalecer traços dessa cidada-
nia pós-moderna, nas demais áreas urbanas, em contraposição,
tenderiam a prevalecer os valores da cidadania clássica hegemónica do
século passado, composta pelas suas dimensões jurídica, política e social
e pela sua inerente fricção entre a dimensão civil (direitos individuais) e
a cívica (direitos colectivos).

Por outras palavras, segundo a abordagem descrita, seria lícito con-
cluir, como afirma Cabral e Silva, «que hoje em dia o exercício dos di-
reitos de cidadania tende a manifestar-se de forma mais expressiva por
meio da «geometria variável» da automobilização do que por meio do
associativismo clássico, vinculado fundamentalmente às formas con-
vencionais de «capital social» (Cabral e Silva 2007, 332). Convém lem-
brar que Robert Putnam, no seu conhecido trabalho sobre a democra-
cia em Itália, utiliza o conceito de «capital social» definido como «um
bem público, representado por atributos da estrutura social, tais como
a confiança e a disponibilidade de normas e sistemas, que servem como
garantia entre os actores, facilitando acções cooperativas», para explicar
as diferenças de participação cívica entre as comunidades do Norte,
consideradas mais democráticas, e as do Sul, consideradas mais conser-
vadoras (Putnam 1996).

A  «nova cultura política»: conceptualização 
e idiossincrasias do caso brasileiro

Segundo Clark e Hoffmann-Martinot, a «nova cultura política»
caracterizar-se-ia por sete elementos-chave: (i) modificação da dimensão
clássica entre direita e esquerda; (ii) separação explícita das questões so-
ciais e económico-fiscais; (iii) maior importância para as questões sociais
decorrentes da exacerbação das desigualdades sócio-culturais do que
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para as demandas económicas; (iv) crescimento paralelo do individua-
lismo de mercado e da preocupação social; (v) questionamento do
Estado de bem-estar social; (vi) emergência de políticas centradas em
questões-chave e ampliação da participação cidadã, por um lado, e de-
clínio das organizações políticas hierárquicas, por outro; (vii) defesa fer-
vorosa das concepções da NCP entre as sociedades menos hierárquicas
e os indivíduos mais jovens, mais instruídos e os que vivem mais con-
fortavelmente (Clark e Hoffmann-Martinot 1998).

Cabe agora contrastar cada uma dessas características supracitadas
com o contexto brasileiro:

(i) Modificação da dimensão clássica entre direita e esquerda.
Enquanto no contexto europeu a divisão entre direita e esquerda tradi-
cionalmente organizou – e em certa medida permanece balizando – o
comportamento político e cultural da sociedade, no Brasil, em contra-
posição, essa clivagem somente fazia sentido para a pequena parcela da
população detentora da cultura letrada e para a que se encontrava his-
toricamente organizada nas formas associativas ligadas ao trabalho as-
salariado urbano de alta qualificação ou ao sector público. A maior
parte da população move-se, especialmente, através de outras gramáti-
cas políticas e culturais, entre as quais merecem destaque o clientelismo,
o corporativismo e o populismo.

(ii) Separação explícita das questões sociais e económico-fiscais. Nas
sociedades que alcançaram um certo grau de igualitarismo, a agenda so-
cial tende a pressionar menos a agenda económico-fiscal, apesar de essas
sociedades enfrentarem desafios extremamente importantes: a amplia-
ção da participação das mulheres por meio dos seus novos papéis na
família e no trabalho; o enfrentamento da questão do multiculturalis-
mo; os movimentos pela liberdade de orientação sexual; a questão da
preservação ambiental, com fortes interfaces sobre a dinâmica
económica. No caso brasileiro, ainda que haja espaço para esse tipo de
agenda – em razão de também haver nítidas mudanças sócio-culturais
semelhantes às observadas nos países desenvolvidos –, as demandas so-
ciais baseadas em objectivos redistributivos permanecem pressionando
fortemente a política económica e fiscal, tendo em vista o grau de carên-
cia de equipamentos de consumo colectivo e as desigualdades sociais
que vigoram no nosso país.

(iii) Maior importância para as questões sociais decorrentes da exa-
cerbação das desigualdades sócio-culturais do que para as demandas
económicas. Essa característica tem, segundo os autores que formulam
a teoria da NCP, uma forte relação com a situação de prosperidade
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económica alcançada nos países do Primeiro Mundo, o que levaria a
uma preocupação mais ligada ao estilo e à qualidade de vida vis-à-vis às
necessidades económicas tradicionais. No Brasil, ao contrário, as neces-
sidades económicas tradicionais, voltadas para a reprodução social, per-
manecem, tendo uma grande relevância na agenda política.

(iv) Crescimento paralelo do individualismo de mercado e da preo-
cupação social. Segundo os mesmos autores, a NCP juntaria o liberalis-
mo económico – mais associado aos partidos conservadores – com o pro-
gressismo social – identificado tradicionalmente com os partidos de
esquerda. No caso do Brasil, mesmo com nuances e talvez sem a directa
associação com a dualidade esquerda-direita, observa-se tendência similar.

(v) Questionamento do Estado de bem-estar social. Primeiramente, o
Brasil não conheceu um Estado de bem-estar social que se aproximasse
de nenhum dos que foram criados nos países desenvolvidos ocidentais
no pós-guerra. Nesse sentido, mesmo na recente reforma do Estado, em
que foi privatizada a maior parte das empresas governamentais, um dos
argumentos utilizados pela retórica oficial era que não caberia ao poder
público empatar recursos consideráveis em actividades produtivas, uma
vez que eles poderiam ser muito mais bem aplicados em investimentos
sociais. Assim, diferentemente de seus primos do Norte, os neoliberais
do Sul argumentam que a «saída» do Estado da esfera económica teria
como corolário o aumento da sua participação na esfera social (Azevedo
1999). Além disso, nos países desenvolvidos, a NCP põe em questão a
eficiência do planeamento centralizado e dos serviços públicos presta-
dos por grandes burocracias governamentais, propondo a descentraliza-
ção político-administrativa para os níveis de governo local e mesmo
para esferas da sociedade. Podemos observar a relativa difusão de valores
semelhantes no Brasil, já que é nítido o processo de descentralização e
de valorização do poder local nas últimas duas décadas. Ao mesmo
tempo – sem descartar a importância e a potencialidade dos governos
locais – percebem-se nos últimos anos, por um lado, o revigoramento
da crença no planeamento público e, por outro, uma crescente corrente
que inclui estudiosos da questão federativa e lideranças políticas que
criticam a postura neolocalista – ou seja, de um municipalismo exacer-
bado, em que a descentralização é vinculada mecanicamente à demo-
cratização e à eficiência da máquina pública. Essa postura foi
hegemónica entre os constituintes de 1988 e perdurou com grande
força até meados dos anos 90. Entretanto, na última década, novas
pesquisas sobre os resultados de experimentações de formatos institu-
cionais e de políticas públicas baseadas num municipalismo exacerbado
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mostraram claramente que num país como o Brasil o resgate do go-
verno local somente será possível por meio de um federalismo com
maior grau de cooperação entre os seus entes que permita ampliar as re-
distribuições de rendimento regionais e sociais mediante políticas públi-
cas entrelaçadas que envolvam os três âmbitos de governo e diferentes
entidades da sociedade organizada.

(vi) Emergência de políticas centradas em questões-chave e ampliação
da participação cidadã, por um lado, e declínio das organizações políticas
hierárquicas, por outro. Essa característica traduz-se na oposição entre
dois padrões de acção política: o associativismo clássico, baseado na filia-
ção dos indivíduos a acções colectivas e motivado por objectivos perma-
nentes – como, por exemplo, os partidos, sindicatos e associações de
moradores –, e a mobilização sócio-política, cujo traço principal é a acção
contingencial dos participantes na arena política – como ilustram os
novos movimentos sociais em torno dos direitos humanos difusos e a
participação individual em manifestações, o boicote a produtos e a par-
ticipação em fóruns na Internet. A análise da história brasileira sugere
maior cautela nessa dicotomia entre a mobilização e o associativismo,
possibilitando formular a hipótese da existência de vínculos não negli-
genciáveis entre esses dois processos, especialmente nas áreas urbanas não
metropolitanas.

(vii) Defesa fervorosa das concepções da NCP entre as sociedades
menos hierárquicas e os indivíduos mais jovens, mais instruídos e os
que vivem mais confortavelmente. Tal tendência também pode ser
observada no Brasil – mesmo que em menor escala de intensidade em
relação aos países do Primeiro Mundo – e deve ainda ser destacada a
possibilidade de esses valores da NCP estarem associados mais forte-
mente à vida metropolitana – o que podemos denominar «efeito-metró-
pole», considerando-se as históricas e fortes desigualdades culturais
entre os mundos sociais agrário e urbano na sociedade brasileira.

Entre os factores de grande centralidade que parecem estar directamente
relacionados com a emergência da NCP sobressaem os impactos que os
processos de diferenciação, segmentação e segregação sócio-espacial têm
ocasionado na vida social, nos padrões de interacção e na sociabilidade
cívica das grandes cidades. O sociólogo Loïc Wacquant vem-se dedicando
à análise dos impactos do processo de segregação residencial dos traba-
lhadores negros americanos e dos descendentes dos migrantes em França
na chamada desertificação organizacional cívica das grandes cidades e à análise
do consequente desenvolvimento de atitudes individualistas pouco afeitas
a acções colectivas (Wacquant 2001). Num dos seus trabalhos recentes, 
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o autor – inspirado no conceito de «capital social» de Bourdieu – men-
ciona o surgimento de uma modalidade de «capital social negativo» nos
guetos americanos, no sentido de o seu uso retirar aos moradores a ca-
pacidade de exercerem direitos de cidadania e de reivindicarem serviços
públicos, tornando esses espaços lugares de exclusão cívica.

Nesse sentido, poder-se-ia dizer que nas áreas mais urbanizadas, espe-
cialmente habitadas por sectores homogéneos com maior capacidade de
inserção social e económica, a tendência seria a prevalência dos traços
dessa cidadania pós-moderna, enquanto nas demais áreas urbanas seria a
cristalização dos valores da cidadania clássica hegemónica desde o século
passado, composta pelas suas dimensões jurídica, política e social.

Especificidades sócio-económicas e culturais
da vida urbana no Brasil

Nos últimos quarenta anos, o Brasil industrializou-se e urbanizou-se,
chegando aos anos 2000 com mais de 80% da sua população a viver em
aglomerados urbanos. Já em 1973 eram criadas as primeiras regiões me-
tropolitanas pela Lei Complementar Federal, em número de 14, totali-
zando actualmente 26 legalmente constituídas, nas quais se inclui também
a Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) do Distrito Federal – por
ser a única RIDE de porte metropolitano. No conjunto metropolitano
vivem pouco mais de 70 milhões de habitantes, apesar de conformarem
uma realidade bastante diversificada em termos da efectiva metropoliza-
ção do território nacional. O facto é que, acompanhando grandes mu-
danças na estrutura social, económica e política do país, o processo de
metropolização avança e diversifica-se no território nacional de uma
forma que se desconhecia até então. No contexto dessas transformações,
a questão é discutir a existência de efeitos produzidos pela vida metro-
politana sobre os valores e atitudes dos cidadãos ali residentes.

O survey realizado pelo Observatório das Metrópoles, em parceria
com o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ),
envolveu entrevistas com 2000 pessoas, 2 sendo 48,9% de homens e
51,2% de mulheres. Na amostra, 22,5% dos entrevistados eram
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de erro de 1,6%.
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moradores das cidades-pólo das 13 principais metrópoles brasileiras,
que foram tomadas na análise como expressão das metrópoles, tendo
em vista que, hipoteticamente, caso existisse efectivamente um «efeito-
-metrópole», ele seria mais fortemente percebido nos núcleos
metropolitanos. Portanto, no âmbito dessa análise, foram consideradas
«não metropolitanas» todas as cidades que não eram pólos das
metrópoles, mesmo quando delas fizessem parte.

Um aspecto importante a levar em conta são as diferenças sócio-demo-
gráficas e culturais que podem ser constitutivas do «efeito-metrópole», tal
como considerado neste ensaio, envolvendo as clássicas dimensões de
classe – a maior presença das categorias relacionadas com a economia
globalizada, entre as quais a nova burguesia assalariada e os trabalhadores
do novo sector terciário – e de escolaridade, mas também variáveis de na-
tureza cultural. Tomando-se como referência as diferenças entre os níveis
de escolaridade, por exemplo, podem perceber-se grandes diferenças entre
esses dois universos. De uma forma geral, os dados indicam que as
metrópoles concentram as maiores percentagens de pessoas com níveis
mais elevados de escolaridade (quadro 8.1). Enquanto nas metrópoles
31,6% das pessoas possuem o ensino médio, incompleto ou completo e
20% o ensino superior, nas cidades não metropolitanas esses índices são,
respectivamente, 25,7% e 9,9%. Contudo, as diferenças entre os cidadãos
metropolitanos e não metropolitanos, como se observará ao longo da
pesquisa, não estão restritas aos factores sócio-económicos, mas envolvem
também aspectos de natureza cultural. É nesse plano que se fariam sentir
os efeitos da morfologia metropolitana sobre a vida social, implicando o
reconhecimento da especificidade da vida urbana, sobretudo na sua di-
mensão metropolitana, sobre as relações e as representações sociais
(Durkheim 1999 [1893]; Simmel 1987 [1903]). Aqui vamos explorar al-
gumas dessas dimensões, sobretudo as relacionadas com a dinâmica as-
sociativa e as representações em torno da cidadania.

A «nova cultura política» na modernidade da periferia

281

Quadro 8.1 – Escolaridade – Brasil, 2006 (em %)

Nível de escolaridade Metropolitano Não metropolitano

Até 4.ª série fundamental 25,4 41,0
5.ª a 8.ª série fundamental 22,9 23,5
Ensino médio 31,6 25,7
Superior 20,0 9,9
Total 100 100

Fonte: Pesquisa realizada pelo Observatório das Metrópoles, IUPERJ, ICS-UL, ISRP (2006).
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O associativismo nas cidades brasileiras 
e portuguesas

Parece possível afirmar que, tradicionalmente, prevalece no Brasil um
baixo grau de associativismo. No final da década de 1990, as pesquisas
realizadas no país apontavam que apenas 27% das pessoas adultas de 18
anos ou mais e moradoras nas regiões metropolitanas se encontravam
filiadas em algum tipo de associação (seja religiosa, desportiva, cultural,
reivindicativa, corporativa, social, política, entre outras), como pode ser
constatado no suplemento da Pesquisa Mensal de Empregos (IBGE,
1997). Assim, o que chama a atenção na pesquisa em pauta não é tanto
o baixo associativismo, que permanece um traço da cultura sócio-políti-
ca brasileira, mas as diferenças percebidas entre os diversos tipos de as-
sociativismo, de um lado, e entre as metrópoles e as demais áreas ur-
banas não metropolitanas do país, do outro 3 (quadro 8.2).

De uma forma geral, no caso brasileiro, sobressaem os níveis de filia-
ção em igrejas ou em organizações religiosas, seguidos dos de filiação
em grupos desportivos, nas áreas metropolitanas, e em sindicatos, nas
não metropolitanas. Essas três categorias de associativismo aparecem,
qualquer que seja a área considerada, com maior peso que as demais 
«associações voluntárias» e os «partidos políticos».

Ao destacarmos, com maior vigor, as diferenças entre as duas grandes
áreas, chama a atenção o facto de as metrópoles apresentarem, compa-
rativamente, maiores níveis de associativismo no que concerne à filiação
em sindicatos, em associações profissionais, em grémios desportivos e
culturais e noutras associações voluntárias, enquanto as áreas não 
metropolitanas apresentam maiores níveis de filiação em igrejas ou em
organizações religiosas e em partidos políticos. Poder-se-ia dizer que as
metrópoles tendem a ser um pouco menos religiosas que o restante das
áreas urbanas. Ressalte-se ainda que – apesar das suas baixas representa-
tividades – os partidos políticos nas cidades menores, vis-à-vis às
metrópoles, se apresentam instrumentalmente com maior importância.
Observe-se que em Portugal há uma certa similitude com o Brasil, pois
destacam-se, por ordem de importância, entre os tipos de associativismo,
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Metrópoles (Moura et al. 2007). No caso de Portugal, considerou-se metropolitana a
região da chamada Grande Lisboa, com base em parâmetros próximos dos utilizados
pelo Brasil, consensuais entre a maioria dos estudiosos portugueses.
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os níveis de filiação em igrejas ou em organizações religiosas, seguidos dos
de filiação em grupos desportivos e dos de filiação em sindicatos.
Diferentemente do Brasil, a ordem apresentada no segundo e terceiro lu-
gares mantém-se independentemente da área considerada (quadro 8.2).

Ao darmos prioridade às diferenças entre a metrópole (Lisboa) e as
demais áreas urbanas portuguesas, as semelhanças relativas com o Brasil
são ainda mais significativas, pois tanto aqui como lá a área metropoli-
tana apresenta maior nível de associativismo no que concerne à filiação
em sindicatos, em associações profissionais, em grémios desportivos e
culturais e noutras associações voluntárias (Cabral e Silva 2007, 327), 
enquanto a não metropolitana se destaca por apresentar maior nível de
filiação em igrejas ou em organizações religiosas e em partidos políticos.
Ou seja, também em Portugal a área metropolitana é menos religiosa
que as demais áreas urbanas e, da mesma forma que no Brasil, nessas úl-
timas os partidos políticos apresentam um maior peso relativo. Ressalte-
-se, entretanto, que nos dois países os partidos políticos são os que apre-
sentam sempre o menor índice entre todas as formas de associativismo
pesquisadas (Cabral e Silva 2007, 319).

A mobilização política urbana no Brasil 
e em Portugal

Em geral, tal como observado nos demais países onde a pesquisa foi
aplicada, o Brasil apresenta níveis de mobilização sócio-política supe-

Quadro 8.2 – Associativismo – Brasil e Portugal, 2006

Brasil Portugal
Formas de associativismo

Metropolitano Não metropolitano Metropolitano Não metropolitano

Partido político 0,17 0,25 0,17 0,16
Sindicato, grémio, 

associação profissional 0,50 0,44 0,47 0,36
Igreja ou organização religiosa 0,99 1,24 0,82 0,84
Grupo desportivo, cultural 

ou recreativo 0,58 0,39 0,59 0,42
Outra associação voluntária 0,34 0,25 0,35 0,27

Nota: Avalia-se a atitude através do índice de 0 a 3: 3 – participa activamente; 2 – pertence, não
participa activamente; 1 – já pertenceu; 0 – nunca pertenceu.

Fontes: (a) Pesquisa do Observatório das Metrópoles, IUPERJ, ICS-UL, ISRP (2006); (b) Cabral e
Silva (2007, 328).
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riores aos níveis de filiação em organizações associativas e esses níveis
mostram-se mais elevados nos pólos metropolitanos do que nas demais
áreas urbanas do país, o que poderia significar a adopção de práticas vin-
culadas à «nova cultura política», tal como apontado na literatura, ape-
sar de constatarmos índices extremamente baixos de mobilização políti-
ca no país, como pode ser verificado por meio da comparação com os
encontrados em Portugal (quadro 8.3). Assim, há indícios de que, em-
bora crescentes, as práticas que caracterizariam a presença da «nova cul-
tura política» são ainda incipientes entre nós, persistindo a força relativa
das organizações associativas.

Nesse sentido, talvez seja interessante reflectir sobre o peso da relação
entre o associativismo e a mobilização no Brasil. No caso de Portugal,
parece que há uma relativa dissociação entre esses dois processos, com
o menor peso relativo dos níveis de associativismo quando comparado
com o grau de mobilização que caracteriza a «nova cultura política»
(Cabral e Silva 2007, 329-330). No Brasil, pelo contrário, os processos
de mobilização sócio-políticos podem estar a ser ainda fortemente im-
pulsionados pelas organizações associativas existentes, conforme
podemos inferir do quadro 8.4. É bastante significativa a percentagem
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Quadro 8.3 – Mobilização política – Brasil e Portugal, 2006

Brasil Portugal
Acção político-social

Metropolitano Não metropolitano Metropolitano Não metropolitano

Assinar petição ou fazer 
abaixo-assinado 1,32 1,10 1,80 1,53

Boicotar produtos 0,74 0,44 1,63 1,44
Participar em manifestações 0,90 0,72 1,63 1,39
Participar em comícios 

ou reuniões políticas 0,96 1,10 1,47 1,35
Contactar políticos para 

expressar a sua opinião 0,64 0,58 1,43 1,28
Dar dinheiro para causas 

públicas 0,63 0,61 2,00 1,96
Contactar ou aparecer nos media 0,55 0,42 1,38 1,22
Participar em fórum ou grupo 

de discussão pela Internet 0,59 0,39 1,34 1,16

Nota: Avalia-se o comportamento com índice de 0 a 3: 3 – fez no último ano; 2 – fez em anos an-
teriores; 1 – não fez, mas poderia fazer; 0 – nunca o faria.

Fontes: (a) Pesquisa do Observatório das Metrópoles, IUPERJ, ICS-UL, ISRP (2006); (b) Cabral e
Silva (2007, 329) (neste caso específico, foram realizadas adaptações no quadro original para efeitos
comparativos com a escala utilizada no Brasil).

08 Cidade Cap. 8  19/11/08  16:41  Page 284



de pessoas associadas que participam em atividades de mobilização, em-
bora existam muitas diferenças se considerarmos o tipo de associativis-
mo e a modalidade de mobilização. O associativismo religioso, que
mobiliza a maior percentagem de pessoas no país, é o que menos con-
tribui proporcionalmente para a participação em acções de mobilização
sócio-política, qualquer que seja a modalidade considerada. As mobi-
lizações sócio-políticas com índices de envolvimento mais elevados são
as participações em comícios e em abaixo-assinados; contudo, levando
em conta as diferentes modalidades de mobilização, podemos perceber
diferenças significativas segundo o tipo de associativismo. O partidário
sobressai na participação em comícios ou reuniões políticas; o sindical,
na participação em greves; o cultural, na participação em manifestações;
as outras associações voluntárias (em que se inserem as associações de
moradores e as organizações não governamentais – ONGs) sobressaem
no boicote aos produtos, nos abaixo-assinados, na doação de dinheiro
para causas públicas e nos fóruns de discussão pela Internet.

Fortalecendo ainda essa hipótese, temos as pesquisas realizadas no
âmbito da rede Observatório das Metrópoles, que não deixam dúvidas
sobre o alto grau de participação cívica dos conselheiros municipais em
instituições clássicas, não apenas como filiados (acima de 40% em par-
tidos políticos, enquanto a média da população era de 3%), 4 mas espe-
cialmente na forma de protagonistas de acções sócio-políticas, uma vez
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4 Para uma análise mais detalhada da baixa percentagem de participação cívica dos
moradores das grandes metrópoles brasileiras, v., entre outros, Santos Júnior  (2001).

Quadro 8.4 – Associativismo e mobilização sócio-política – Brasil, 2006 
(em %)

Assinar  Participar Dar Fórum

Associativismo
petição ou Boicotar Participar em em dinheiro ou grupo de Participar

fazer abaixo- produtos manifestação comício para causa discussão em greve
-assinado ou reunião pública pela Internet

Partido político 52,7 23,3 34,9 68,2 20,2 17,0 19,4
Sindicato, grémio ou 

associação profissional 50,2 20,3 34,5 54,0 14,9 14,1 24,5
Igreja ou outra 

organização religiosa 36,1 9,6 19,7 40,6 12,5 6,1 10,7
Grupo desportivo, 

cultural ou recreativo 53,9 24,9 37,3 51,9 17,0 18,3 19,9
Outra associação 

voluntária 54,5 54,5 36,6 47,6 22,8 19,3 23,5

Fonte: Pesquisa do Observatório das Metrópoles, IUPERJ, ICS-UL, ISRP (2006).
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que, entre os conselheiros da sociedade civil, 56% afirmaram que 
haviam participado em pelo menos uma actividade entre manifestações,
trabalho voluntário, reuniões de grupos locais e greves no ano anterior
à pesquisa realizada (quadro 8.5). Esse dado indica um forte grau de mo-
bilização político-social dos conselheiros municipais nas organizações
sociais às quais estão vinculados em relação ao baixo índice da popu-
lação em geral supramencionado (Santos Júnior e Azevedo 2004).

Outro tema, aparentemente surpreendente, relacionado com as extre-
mas diferenças entre lideranças comunitárias vis-à-vis à população em
geral diz respeito à escolha maioritária de representantes de estratos mé-
dios para actuarem como conselheiros municipais. Uma abordagem
mais conservadora seria a do controlo dos sectores médios sobre as or-
ganizações consideradas populares. Outra interpretação possível, de
cunho progressista, seria baseada na existência, em razão da extrema
desigualdade brasileira, de  «submundos»  sociais – nas palavras de Fábio
Wanderley Reis – com baixa articulação e porosidade entre si, que apre-
sentariam inclusive semelhanças com castas (Reis 2000). Essas peculia-
ridades não só dificultariam a formação de um mercado universal, mas
tornariam extremamente desvantajosa para os estratos populares a com-
petição por verbas públicas. Numa situação desse tipo pode ser lógico
escolher como representantes pessoas capazes de  «falar a língua das
elites», como forma de buscar maximizar os interesses populares
(Abranches e Azevedo 2004).

Por fim, é necessário considerar ainda que, quanto maiores os níveis
de escolaridade, maiores os níveis de associação civil e de mobilização
da população, como pode ser evidenciado na quadro 8.6.

Quadro 8.5 – Conselheiros municipais segundo o grau de engajamento 
sócio-político – regiões metropolitanas – Brasil, 2002 (em %)

Intensidade de participação Governo Sociedade civil

Alto engajamento* 52,40 46,80
Baixo engajamento** 47,60 53,20
Total 100,00 100,00

* Conselheiros associados a partidos, sindicatos e outros tipos de associações civis que participaram
em manifestações, trabalho voluntário, reuniões de grupos locais e greves.
** Conselheiros que, mesmo associados formalmente a alguma das organizações mencionadas,
não participaram recentemente nas atividades sócio-políticas acima descritas ou somente actuaram
por meio de abaixo-assinados.

Fonte: IPPUR/UFRJ, PUC/SP, PUC/MG, UFPA, UFPE, FASE (1999-2001). Tabulação especial
do Observatório (IPPUR/UFRJ - FASE, 2004).
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Num contexto social marcado por grandes desigualdades educa-
cionais, como no caso brasileiro, e levando-se em conta o baixo nível
associativo brasileiro, tal facto apresenta-se como um factor de risco de
reprodução das desigualdades sociais, tendo em vista que a dinâmica de
participação cívica nas metrópoles ainda é restrita a um pequeno seg-
mento social que convive com a apatia política de amplas parcelas da
população.

Numa primeira aproximação, mesmo comparando os índices de mo-
bilização política dos estratos de nível superior do Brasil – bastante
acima da média do país – com os de Portugal (quadros 8.6 e 8.3), a
nossa situação mostra-se bastante precária. No que tange à população
metropolitana portuguesa, a intensidade de participação, na maior parte
das formas de mobilização, é ainda muito maior do que a alcançada
pelos estratos de nível superior no Brasil. E, mesmo que se considere a
população portuguesa  «não metropolitana», os nossos  «bacharéis», na
quase totalidade das actividades, continuam com um score muito
menor, excepto no referente a «assinar petição ou fazer abaixo-assina-
do», em que apresentamos um índice de 1,65, ligeiramente superior ao
de 1,53 dos portugueses  «não metropolitanos» .
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Quadro 8.6 – Mobilização sócio-política e escolaridade – Brasil, 2006

Até 4.ª série 5.ª a 8.ª série Ensino Superior BrasilAcção político-social fundamental fundamental médio

Assinar petição ou fazer 
abaixo-assinado 0,90 1,11 1,28 1,65 1,15

Boicotar produtos 0,34 0,52 0,57 0,81 0,51
Participar em 

manifestações 0,54 0,70 0,92 1,15 0,76
Participar em comícios 

ou reuniões políticas 0,95 1,05 1,19 1,23 1,07
Contactar políticos para 

expressar a sua opinião 0,43 0,58 0,69 0,89 0,60
Dar dinheiro para 

causas públicas 0,53 0,64 0,65 0,75 0,61
Contactar ou aparecer 

nos media 0,30 0,43 0,53 0,74 0,45
Participar em fórum 

ou grupo de discussão 
pela Internet 0,20 0,40 0,54 1,01 0,44

Participar em greve 0,30 0,50 0,63 0,89 0,51

Nota: Avalia-se o comportamento com índice de 0 a 3: 3 – fez no último ano; 2 – fez em anos an-
teriores; 1 – não fez, mas poderia fazer; 0 – nunca o faria.

Fonte: Pesquisa do Observatório das Metrópoles, IUPERJ, ICS-UL, ISRP (2006).
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Os deveres do  «bom cidadão» 

Diferentemente da prática do exercício da cidadania, em que os
índices de participação concreta são extremamente baixos no Brasil,
tanto metropolitano como não metropolitano – quase todos abaixo de
1 numa escala de 0 a 3 –, a opinião sobre o exercício da cidadania apre-
senta índices extremamente altos, pois, numa escala de variação de 1 a
7, oito dos dez índices apresentam intensidade acima de 5 e os dois
restantes acima de 4 (quadro 8.7).
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Quadro 8.7 – Deveres do  «bom cidadão»  – Brasil e Portugal, 2006

Brasil Portugal
Opinião sobre o exercício da cidadania

Metropolitano Não metropolitano Metropolitano Não metropolitano

Votar nas eleições 5,32 5,79 5,89 6,00
Nunca sonegar impostos 5,61 5,74 6,23 6,27
Obedecer às leis 6,03 6,15 6,30 6,33
Manter-se informado sobre 

o governo 5,50 5,74 5,75 5,90
Participar em associações, 

sindicatos e partidos 4,18 4,74 4,67 4,91
Compreender a maneira 

de pensar das pessoas 5,56 5,80 5,92 6,00
Escolher os produtos 

que consome 4,26 4,39 5,50 5,64
Ajudar as pessoas necessitadas 

do Brasil/Portugal 6,25 6,52 6,04 6,15
Ajudar as pessoas de outras 

partes do mundo 5,79 6,37 5,70 5,83
Serviço militar 4,54 5,21 4,82 4,90

Nota: O indicador varia de 1 a 7: 7 – muito importante, e 1 – nada importante.

Fontes: (a) Pesquisa do Observatório das Metrópoles, IUPERJ, ICS-UL, ISRP (2006); (b) Cabral e
Silva (2007,  322).

Ressalte-se que os dois temas de menor pontuação são  «escolher os
produtos que consome»  e, bastante preocupante,  «participar em asso-
ciações, sindicatos e partidos». O primeiro caso talvez possa ser explica-
do pelo ainda fraco movimento de defesa do consumidor vis-à-vis aos
países do chamado Primeiro Mundo. Por um lado, os avanços institu-
cionais nessa área – entre eles a criação do Código de Defesa do Con-
sumidor e a criação de órgãos governamentais municipais de defesa do
consumidor – começaram há menos de três décadas e, por outro, em
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virtude da extrema desigualdade do país, a maioria da população pobre,
como é racional, dá prioridade ao acesso à  «quantidade»  de produtos
necessários para a sua sobrevivência em detrimento da  «qualidade». Isso
tem mudado de forma incremental, primeiramente, em relação aos pro-
dutos consumidos pela classe média (relativamente pequena) e, de
forma mais lenta, em relação aos produtos de consumo de massas.

Quanto ao segundo caso,  «participar em associações, sindicatos e par-
tidos», a sua menor importância relativa está associada às características do
sistema político e social brasileiro, em que o  «universalismo de procedi-
mentos»  – embora na qualidade de retórica oficial venha aumentando
paulatinamente o seu espaço na história republicana do país – é sobre-
pujado ou aparece entrelaçado por outras  «gramáticas», como o corpo-
rativismo, o clientelismo e, em menor grau, o isolamento burocrático.
Além do dilema micheliano (Michels 1982 [1911]), que questiona a pos-
sibilidade de sindicatos, partidos políticos e associações civis em geral 
– teoricamente baseados em relações simétricas entre os seus membros –
serem capazes de funcionar de forma democrática, no caso brasileiro essas
organizações enfrentariam ainda a influência de outras gramáticas de
bases relacionais ou corporativas (Damatta 1979; Nunes 1997).

Em termos relativos ao Brasil, quando comparamos as pessoas
moradoras em áreas metropolitanas com as moradoras em áreas não
metropolitanas, estas últimas parecem valorizar mais acções e compor-
tamentos vinculados aos valores republicanos tradicionais. Esses dados,
em princípio aparentemente paradoxais, seriam o reflexo da «nova cul-
tura política»,  «sobretudo nos que exercem a sua cidadania política de
forma automobilizada»  (Cabral e Silva 2007,  332).  «Estes últimos são
também mais jovens do que aqueles que optam pela via do associa-
tivismo, o que sugere que a NCP é nova também porque jovens são os
seus agentes»  (Cabral e Silva 2007,  332).

No que concerne aos  «deveres do bom cidadão» , os maiores índices
de intensidade, no caso brasileiro, referem-se à obrigação de «ajudar pes-
soas necessitadas», tanto as brasileiras quanto as de outras partes do
mundo. É claro que esse alto índice pode, em parte, estar vinculado a
uma cultura cívica de solidariedade ou mesmo à nossa forte cultura
cristã, que designa como mandamento primeiro «amar ao próximo
como a si mesmo». Entretanto, é mais provável que esse comporta-
mento seja decorrente, sobremaneira, do carácter fortemente relacional
da nossa sociedade, que em termos de valores dá prioridade às necessi-
dades do grupo familiar na sua perspectiva ampliada – que comportaria,
inclusive, agregados e amigos –, em detrimento de interesses indivi-
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dualistas, vistos como reprováveis socialmente (Damatta 1979). Isso per-
mitiria a formação, na esfera da sociabilidade, de redes pessoais de apoio
locais fortemente ancoradas em vínculos familiares e de vizinhança para
os momentos de infortúnio, sobretudo de famílias pobres que habitam
nas periferias metropolitanas. 5

A persistência desse comportamento cultural de forma mecânica e,
portanto, pré-reflexiva, ou seja, vista como natural, explica-se, no nosso
entender, particularmente pelo papel das  «redes pessoais»  de apoio pro-
fundamente vinculado aos laços de sociabilidade familiar como instru-
mento de sobrevivência pessoal numa sociedade em que, historica-
mente, tanto o mercado capitalista, em termos económicos, como o
Estado, enquanto provedores de direitos sociais básicos, foram inca-
pazes de proteger adequadamente as pessoas em momentos de crise.
Convém assinalar que essa estratégia é um traço que corta transver-
salmente toda a sociedade, sendo mais forte, evidentemente, entre sec-
tores populares e médios que apresentam famílias mais estruturadas.

Como no Brasil é comum o uso concomitante de mais de uma
gramática política (Nunes 1997), não é por acaso que, mesmo manten-
do o top de linha no quadro 8.7, essa opinião de «ajudar as pessoas» seja
levemente inferior nas regiões metropolitanas em relação às demais
áreas urbanas. Essa diferença, ainda que pequena, poderia ser decor-
rente tanto de uma maior desestruturação da chamada família clássica
nas grandes cidades – onde cresce fortemente o número de famílias
monoparentais chefiadas por mulheres – quanto de uma maior força
relativa da gramática oficial do «universalismo de procedimento»
(Nunes 1997), baseado no mérito individual e na valorização da pri-
vacidade pessoal.

A nossa hipótese sustenta-se com dados comparativos internacionais
que mostram como o Brasil apresenta o maior índice no item «Ajuda a
pessoas necessitadas de outros países». Ressalte-se, no quadro 8.8, que
os países com melhores programas de welfare, como o Canadá e a Sué-
cia, apresentam pontuações muito menores que a brasileira.

Por outro lado, no que diz respeito à capacidade de mobilização so-
cial e política, em relação aos mesmos países do quadro 8.8, a situação
inverte-se completamente e o Brasil ocupa o último lugar no ranking
(quadro 8.9).
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5 Segundo pesquisas em andamento realizadas nas periferias de São Paulo por
Eduardo Marques e seus co-autores,  «uma das características comuns que a maioria das
redes compartilha é o localismo restrito às esferas de sociabilidade que tendem a ser
endogâmicas, tais como a vizinhança e a família» (Marques et al. 2007).
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Grosso modo, poderíamos caracterizar a média da população brasileira
como detentora de um discurso fortemente comunitarista e solidário
com povos em situação de carência, paralelamente a uma prática de
mobilização social e política pífia em relação aos países do Primeiro
Mundo supracitados. Essa nossa fragilidade permite elaborar a hipótese
de que países com altos graus de mobilização social e política – como
o Canadá, a Suécia e a França –, mesmo que retoricamente sejam bem
menos «altruístas» que o Brasil, na prática seriam capazes de mobilizar
ajudas a terceiros relativamente maiores que as nossas.

Por fim, no que respeita especificamente ao tema «Deveres do bom
cidadão», percebe-se que a situação de Portugal, em relação ao Brasil,
apresenta algumas peculiaridades, segundo os índices do quadro 8.7.
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Quadro 8.8 – Deveres do  «bom cidadão» – ajudar pessoas 
do resto do mundo que vivem em situação precária

País Média

Brasil* 6,23
Espanha 5,82
Portugal 5,81
Canadá 4,83
Suécia 4,78
Hungria 3,80

* Observatório das Metrópoles – IPPUR/UFRJ (2006).

Nota: O indicador varia de 1 a 7: 7 – muito importante; e 0 – nada importante.

Fonte: International Survey Programme (ISSP) e  European Social Survey (ESS) (2006).

Quadro 8.9 – Índice de mobilização social e política

País Média

Canadá 2,37
Suécia 2,21
França 2,18
Portugal 1,97
Espanha 1,96
Hungria 1,33
Brasil* 0,78

* Observatório das Metrópoles – IPPUR/UFRJ (2006).

Nota: Avalia-se o comportamento com índices de 0 a 3: 3 – fez no último ano; 2 – fez em anos
anteriores; 1 – não fez, mas poderia fazer; 0 – nunca o faria.

Fonte: International Survey Programme (ISSP) e European Social Survey (ESS) (2006).
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Em termos de semelhanças, primeiramente, todos os quesitos apre-
sentam nos dois países forte pontuação. Em segundo lugar, as relações
entre áreas metropolitanas e demais áreas urbanas também são similares
nos dois países. Ainda que por diferenças pouco (ou não) significativas,
as áreas não metropolitanas apresentam uma maior intensidade de
apoio aos ideários clássicos ou modernos dos «deveres do bom
cidadão», ou seja, prevaleceria nas regiões metropolitanas um maior
peso da chamada «nova cultura política» ou cidadania pós-moderna.
Além disso, a «participação em organizações sociais e políticas» é o item
de menor pontuação (Cabral e Silva 2007, 321). Obviamente, dados
similares em dois países muito diferenciados podem ser decorrentes de
factores diversos. Nesse sentido, por exemplo, a menor pontuação dada
pelos portugueses metropolitanos ao associativismo social e político
pode decorrer tanto do desencanto pelas formas clássicas de represen-
tação quanto de um mais forte ethos individual resultante da nova forma
de inserção numa sociedade europeia intensamente marcada pela pro-
dução flexível, pela crise da sociedade assalariada, pela predominância
da pertença simultânea e não totalmente comprometida em diversas
redes, entre outros factores.

No caso brasileiro, em que nem sequer fomos capazes de consolidar
a res publica, a menor pontuação relativa a esse item pode decorrer de
uma situação de certa anomia, na qual nem mesmo o associativismo
chegou a apresentar a importância de que desfrutou no século passado
na Europa, ou nos EUA desde o século XVIII, retratado no clássico de
Alexis de Tocqueville, A Democracia na América (1987 [1835]).

Em termos de diferenças, prevalece no Brasil o quesito «ajudar as pes-
soas», que discutimos anteriormente; já em Portugal prevalece tanto o
dever de «obedecer às leis e regulamentos» como o de «nunca fugir aos
impostos» (Cabral e Silva 2007, 321). Evidentemente, não caberia afir-
mar aqui que possuímos maior influência da NCP em função dos nos-
sos menores scores nessas áreas. Decerto podem levantar-se várias hipóte-
ses plausíveis sobre a menor importância relativa desses temas no Brasil,
mas, provavelmente, seriam marcados por idiossincrasias locais.

Em guisa de conclusão

Ao longo deste capítulo exploratório procurámos evidenciar a emer-
gência de novos laços entre a cidadania e a condição urbana. Preten-
demos continuar a gerar, a partir dessa pesquisa e em parceria com os
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nossos colegas portugueses, um conjunto de informações empíricas de
carácter internacional que nos permitam revisitar a referência clássica de
Max Weber sobre a dimensão urbana da cidadania. Partimos do pres-
suposto de que essas bases empíricas nos possibilitam actualizar a tese
clássica da sociologia urbana segundo a qual o exercício da cidadania 
– em particular, a cidadania política – seria não só influenciado pelo
modo de vida citadino como constituiria mesmo a manifestação do «ur-
banismo» em sentido sociológico da obra clássica de Louis Wirth (1979
[1938]). Inversamente, teremos também a oportunidade de testar con-
tratendências segundo as quais a evolução das grandes metrópoles – em
suma, a sua transformação em áreas metropolitanas profundamente dis-
tintas das cidades que estavam na origem da teoria weberiana e da socio-
logia política urbana – estaria actualmente a gerar efeitos contrários à
produção de «capital social» e à manutenção de redes de solidariedade
favoráveis às formas convencionais do exercício da cidadania.

Por outras palavras, trata-se de reflectir sobre as relações entre a vida
urbana em geral e as classes sociais estruturadas nas metrópoles, por um
lado, e o exercício dos direitos de cidadania, por outro, traçando com-
parações entre as dinâmicas metropolitanas nas sociedades portuguesa
e brasileira, com tradições cívicas distintas do modelo liberal clássico
(norte-americano e europeu) em que se baseia a corrente dominante dos
estudos sobre a cidadania.

Estamos conscientes de que os desafios que se apresentam nessa em-
preitada não podem ser subestimados, motivo pelo qual acreditamos
que os avanços serão incrementais e acumulativos. Em primeiro lugar,
ainda que muito instigante, o conceito de «nova cultura política» está
em gestação teórica, sendo que a sua aplicação para países emergentes
como o Brasil exigirá as devidas «reduções sociológicas», tal como de-
fendidas por Guerreiro Ramos (Ramos 1997). Do mesmo modo, o que
chamamos «efeito-metrópole» – na verdade um complexo resíduo de in-
teracções entre inúmeras variáveis impossíveis de serem desagregadas –,
do ponto de vista estatístico, deverá ser, no limite do possível, compa-
tibilizado com as variáveis clássicas, como rendimento, educação,
classe, género, etnia, acesso a infra-estrutura física, a serviços de con-
sumo colectivos, a saúde, entre outras.

Por fim, nas questões levantadas nos surveys, devem distinguir-se as
potencialidades e os limites de diferentes tipos de dimensões analisadas.
Assim, quando analisamos variáveis sobre diversos tipos de «mobiliza-
ção social e política» – independentemente da abordagem teórica dos
dados –, estamos diante de mensuração substantivamente mais forte,
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em que é possível montar um continuum em que numa ponta se en-
contra «não participei e nunca participaria» e na outra «participei ante-
riormente e participo actualmente». Em contraposição, variáveis que
procuram captar a «percepção» sobre determinados fenómenos –
mesmo que importantes e necessárias –, como é o caso das variáveis
agrupadas sob a denominação de «deveres do bom cidadão», apresen-
tam normalmente maiores complexidades para análise, em virtude,
entre outros motivos, de um grande número de variáveis intervenientes
difíceis de serem detectadas e isoladas.

Como vimos, os elementos-chave que, segundo Clark e Hoffmann-
-Martinot, caracterizariam a «nova cultura política» apenas parcialmente
se aplicam à sociedade brasileira. Os dados quantitativos levantados nas
áreas urbanas, se não desmentem a gestação da NCP nas regiões metro-
politanas, também não são ainda suficientemente robustos para afir-
marem categoricamente as nossas hipóteses. Acreditamos que as
pesquisas complementares que estamos a desenvolver em diversas
metrópoles (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Natal e
Porto Alegre) poderão, ao serem contrastadas com os dados nacionais e
entre si, fornecer pistas e argumentos para avançarmos nas discussões
abordadas neste trabalho.

Apesar dos constrangimentos levantados, como forma de explicitar o
grande desafio dessa empreitada conjunta, acreditamos que as poten-
cialidades desse novo veio de pesquisa podem contribuir para um maior
aprofundamento dos estudos da questão contemporânea da cidadania,
em especial na sua relação com a dinâmica metropolitana. 

Sérgio de Azevedo, Orlando Alves Santos Júnior, Luiz César de Queiroz Ribeiro
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Capítulo 9

Classe, cidade e poder:
nova classe média, valores políticos
e cidades globais*

Formulando o problema

Provavelmente, não existe um texto sociológico mais influente sobre
a natureza da relação entre a pertença objectiva a uma classe social, a di-
mensão simbólica associada a esta pertença, o exercício do poder e a in-
fluência exercida na sociedade, como um todo, do que o famoso
«Classe, status e partido» de Max Weber (1905). A tese weberiana fez es-
cola: no contexto de uma modernidade entendida como um processo
de racionalização societal, de progressiva diferenciação das esferas de
valor e de consequente desencantamento do mundo da vida, a forma
como Weber descreve a intrincada relação entre a pertença objectiva a
uma classe, a dimensão simbólica desta pertença e o exercício da in-
fluência e poder sobre a sociedade inspirou gerações de cientistas sociais
(v., por exemplo, Bendix e Lipset 1953). 

É, aliás, também em Weber que encontramos o autor responsável por
outro texto fundamental sobre as origens urbanas da noção moderna de
cidadania. Em A Cidade (1921), Weber discorre sobre o percurso históri-
co do processo de urbanização no Ocidente, cujas origens remontam à
Idade Média e cujas múltiplas causas explicativas – económicas, políti-
cas e sociais – estão justamente na origem da situação analisada em
«Classe, status e partido». Passou entretanto cerca de um século desde a
publicação destes dois textos seminais, e muito do teor trágico das teses
weberianas, nomeadamente a tese da racionalização formal (e instru-
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mental) progressiva trazida pela modernidade, veio a ser confirmado
pela experiência histórica do século XX. Mas o que dizer do pessimismo
de Weber quanto ao futuro da cidade, que entretanto perdera o seu
carácter militar, bem como muita da sua autonomia legal e política, se
não mesmo da sua dimensão cívica, a favor de um Estado-nação forte-
mente centralizado e cioso da unicidade dos seus poderes? O que dizer
das possibilidades de reinvenção da cidade no momento em que este
mesmo Estado perde funções, recursos e poderes efectivos de actuação,
às mãos de processos externos de globalização dos mercados financeiros
e de formação de espaços globais de produção e de consumo e de
processos internos de devolução de poderes. Vaticinado que fora o fim
da «era da cidade», estaremos hoje obrigados –  muito em particular aos
valores e práticas característicos do seu corpo de cidadãos numa era de
interdependência globalizada – a ela regressar?  

O propósito deste capítulo é, pois, o de procurar elucidar aspectos da
nossa condição hodierna à luz de problemáticas inauguradas por
Weber. Em particular, o nosso objectivo é o de analisar o perfil socio-
lógico dos habitantes das cidades recentemente tornadas globais. Da
mesma forma que os cidadãos das cidades do Norte e Centro da Europa
medieval ajudaram Weber a analisar a situação política do seu tempo,
também julgamos importante conhecer o perfil sociológico daqueles
que hoje em dia se encontram mais expostos aos efeitos do processo de
globalização económica e cultural em curso nas conurbações entretan-
to tornadas globais.

Se algo distingue a era de globalização em que vivemos é a dissemina-
ção planetária de um conjunto de valores e estilos de vida através quer
dos meios de comunicação de massas (televisão, Internet) e da indústria
de entretenimento (cinema, música), quer através do aumento expo-
nencial das possibilidades de mobilidade espacial. Direitos humanos,
democracia representativa, liberdade de expressão e informação, são
hoje em dia tópicos de discussão política em qualquer parte do mundo,
sobretudo por referência aos mesmos acontecimentos, protagonistas e
problemáticas. Prenúncio do advento de um espaço público global, nos
dias que correm muitas edições de telejornais na maioria dos países
abrem com os mesmos acontecimentos, do 11 de Setembro de 2001 às
negociações do Protocolo de Quioto, passando pelo conflito na 
Tchetchénia ou pelo conflito israelo-árabe. Tal como a globalização
parece ter uma agenda, também parece ter protagonistas. 

Não deve ser, pois, de estranhar que alguma da literatura sociológica
produzida nos últimos anos sobre o fenómeno da globalização tentou
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oferecer uma análise do perfil sociológico destes mesmos «protago-
nistas». Mais concretamente, autores como Herman L. Boschken vie-
ram sugerir que uma das características mais distintivas das chamadas
cidades globais é a proporção superior à média de uma nova classe
média-alta que serve de porta-estandarte a estilos de vida e perfis profis-
sionais típicos da era da globalização. Concretamente, profissões com
elevado grau de competências tecnológicas em empresas multinacionais
e estilos de vida caracterizados por uma marcada mobilidade geográfica
e profissional são apresentadas por estes autores como possíveis ilus-
trações sociológicas da globalização económica dos nossos dias.
Boschken, porém, apesar de sugerir que os resultados da sua investi-
gação são extensíveis ao conjunto das «cidades globais» em formação,
restringe a sua análise à nova classe média-alta emergente nos Estados
Unidos, ficando, pois, por determinar quão global será, de facto, o novo
tipo social que o autor detecta (Boschken, 1998, 2000 e 2003). Esta é a
principal questão que pretendemos ver respondida neste capítulo – em
que medida é perceptível a emergência de um novo grupo sócio-
-económico a nível global cujos valores e práticas políticas são, simul-
taneamente, diferentes dos das restantes classes sociais do seu país de
origem e semelhantes aos de classes sociais equivalentes noutros países? 

O carácter parcial do estudo de Boschken está na base do primeiro
ângulo de análise aqui proposto, o qual pode, para efeitos de exposição,
ser reconduzido a duas questões, às quais tentaremos responder: (1) exis-
tirá realmente um tal nova classe média-alta (CMA), exibindo valores
próprios, contrastantes com os dos demais segmentos da população?; 
e, a ser assim, (2) será que o sistema de valores e as práticas desta nova
classe apresentam um carácter verdadeiramente global, isto é, será que
se verifica um real «efeito-globalização» sobre estas práticas e represen-
tações das classes médias-altas dos mais variados pontos do globo?
Convém sublinhar que o aspecto crucial desta análise reside na variável
territorial da nossa análise, no caso o «país». O «efeito-globalização», a
verificar-se, consiste no facto de que as classes médias-altas de diferentes
países partilham o mesmo conjunto de valores.

Um segundo ângulo analítico deste capítulo prende-se com a con-
centração espacial, sem precedentes, em meia dúzia de grandes
metrópoles de grande parte dos fluxos transnacionais de capital, apesar
da natureza eminentemente difusa do sistema económico transna-
cional, tal como hoje o conhecemos: Nova Iorque, Londres e Tóquio
são, deste ponto de vista, as primeiras cidades globais (Sassen 1991 e
1998). O que delas faz paradigma de um novo tipo de «cidade» é o facto
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de se terem transformado numa plataforma estratégica de ligações
globais, em resultado quer da revolução tecnológica dos sistemas de
telecomunicações das últimas décadas, quer do alargamento do sistema
económico capitalista a todo o globo após a derrocada do império so-
viético no final dos anos 80. Em cidades como estas passou, desde
então, a estar concentrada a rede de centros de comando de um sistema
económico capitalista orientado para a produção de conhecimento
necessário à gestão dos fluxos internacionais de informação, capital e re-
cursos humanos. Nova Iorque, Londres e Tóquio são, portanto, alguns
dos pontos nodais mais conhecidos de uma autêntica rede urbana
transnacional (Sassen 1998, XXVI), hierarquicamente organizada, que in-
clui um número crescente de centros urbanos à medida que os proces-
sos de modernização e globalização económica e cultural alastram a
todo o planeta. Capitais de menor dimensão, como Lisboa ou
Helsínquia, ou megalópoles, como São Paulo, Xangai ou Bombaim,
constituem, deste ponto de vista, outros tantos pontos nessa emergente
rede urbana transnacional, cada vez mais conectada entre si e des-
conectada dos territórios em que cada uma destas «ilhas urbanas» se lo-
caliza.

O carácter crescentemente urbano do processo de globalização, que
o surgimento de «cidades globais» testemunha, é, por conseguinte, o se-
gundo ângulo da análise oferecida neste capítulo. A globalização e o 
advento de cidades globais são, a partir desta perspectiva, duas realidades
intimamente associadas. Quanto mais intensos são os fluxos transna-
cionais que vão definindo a peugada da globalização económica deste
início de milénio, mais concentradas, dinâmicas e multiculturais é de es-
perar que sejam também as conurbações onde vivem e/ou laboram os
«protagonistas» desta nova era económica. O modo como estes dois
vectores de análise se entrecruzam é, desde logo, claro. Tal como fize-
mos notar, o «efeito-globalização» é por nós entendido como sendo me-
diado, se não mesmo sustentado, pela existência de cidades globais. Por
outras palavras, se estas cidades são, como vem sendo proposto, pontos
nodais de um sistema urbano crescentemente transnacional, cobrindo
todo o planeta e compreendendo uma complexa hierarquia de cidades,
então é de esperar que a exposição à vida urbana, maxime em cidade
globais, seja uma variável de especial destaque nos países de pertença
dos membros desta nova classe média-alta. O «efeito-globalização» será,
pois, tanto mais intenso quanto menores forem as diferenças entre 
os valores e as representações políticas das classes médias-altas de 
país para país. Pelo contrário, se a variável «país de pertença» introduzir
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diferenças significativas entre os valores abraçados pelas várias classes
médias-altas, então isso será um indicador de que o «efeito-
-globalização» é, afinal, deveras mitigado, na medida em que as idios-
sincrasias nacionais ainda desempenham um papel de relevo na
definição diferenciada do quadro de valores políticos dos respectivos
habitantes.

Mas a nossa análise desenvolve-se ainda a um terceiro nível, que im-
porta, desde logo, explicitar, a saber: o da natureza dos valores
definidores desta nova classe média-alta. De acordo com Terry N. Clark,
são de distinguir três fases sucessivas no processo de globalização
económica em curso. Num primeiro momento, que se desenvolveu so-
bretudo a partir dos anos 60, ter-se-á verificado uma separação geográfi-
ca entre, por um lado, a produção de bens e, por outro, os locais do seu
consumo. Uma tal separação terá sido possibilitada por inovações tec-
nológicas, como foi o caso da chamada «revolução dos contentores»: a
criação de contentores de dimensão standardizada permitiu o aumento
exponencial das trocas comerciais intercontinentais nas últimas décadas
do século XX. Já numa segunda fase, a partir da década de 80, o proces-
so de globalização terá resultado no surgimento de um estilo de vida
consumista, cosmopolita e orientado por valores progressistas, tal como
o multiculturalismo. A área da cultura assume-se então como domínio
crítico do processo de globalização. Consumo e entretenimento são,
também eles, centrais nesta nova fase, em que as grandes cidades pro-
gressivamente se assumem como o locus privilegiado de desenvolvi-
mento e manifestação destes novos padrões de comportamento social e
estilos de vida que se lhe encontram associados. A terceira fase da glo-
balização ter-se-á iniciado em meados dos anos 70, tendo-se, porém, in-
tensificado na década de 90, e tem por traço distintivo o realinhamen-
to das tradicionais clivagens políticas (esquerda-direita) a nível local ou
municipal. Surge, assim, no entender de Clark, uma «nova cultura
política» (NCP), que combina liberalismo social (isto é, valores sociais
progressistas, até então associados às esquerdas políticas, centrados em
questões como o género, raça, orientação sexual, identidade, multicul-
turalismo, ecologia, etc.) com conservadorismo fiscal (isto é, defesa do
liberalismo de mercado, da austeridade fiscal e de um Estado reduzido,
usualmente associada à direita neoliberal). Esta nova combinação de
valores resulta, segundo Clark, num movimento no sentido da supera-
ção da tradicional class politics (política classista), que havia definido o
campo político durante grande parte do século XX, e do declínio das or-
ganizações políticas hierárquicas tradicionais (designadamente dos par-
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tidos políticos), a favor da ascensão de uma issue politics (política de
causas), preconizada pelos novos movimentos sociais, e requerendo
uma participação mais intensa de um corpo de cidadãos activista e in-
formado que se organiza em torno de uma agenda política da sua es-
colha (Clark e Hoffman-Martinot 1998). 

Ora um dos propósitos deste capítulo é, justamente, testar a validade
da hipótese levantada por Clark. Até que ponto – perguntamo-nos – se
perscruta o advento de uma «nova cultura política» no sistema de valo-
res crescentemente adoptado pela nova classe média-alta identificada
por Boschken, uma classe que, segundo as teses que nos servem de base
a este trabalho, se encontrará sobrerrepresentada na rede urbana transna-
cional (parecendo, portanto, ajudar a defini-la), de que nos fala Sassen? 

É, pois, no cruzamento destas três perspectivas sobre o fenómeno da
globalização – o carácter global do sistema de valores típico de uma pos-
sível «nova classe média-alta», o seu carácter eminentemente urbano e,
finalmente, a natureza distintiva dos valores que a identificam – que se
situa o nosso argumento. A sua originalidade reside na circunstância de,
até ao momento, não existir um estudo que combine, a um tempo, estes
três olhares sobre o processo de globalização. 

Nova classe média-alta, valores 
e cidades globais: criação de indicadores 
para a sua medição

Os dados empíricos por nós utilizados para testar as hipóteses acima
enunciadas provêm do questionário internacional do International Social
Survey Project (ISSP) de 2004, que inclui uma bateria de questões sobre
práticas e valores de cidadania. Neste capítulo são utilizadas as respostas
de um total de 48 646 entrevistados repartidos por um total de 36 paí-
ses (v. quadro 9.1). 1
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Quadro 9.1 – Descritivos dos países incluídos no estudo

População Amostra Percentagem Erro(em milhares) (2005) * sobre o total

África do Sul (ZA) 47 432 2 784 5,7 0,01
Alemanha Ocidental (DE-W) 69 408 896 1,8 0,03
Alemanha de Leste (DE-E) 13 281 436 0,9 0,04
Austrália (AU) 20 155 1 914 3,9 0,02
Áustria (AT) 8 189 1 006 2,1 0,03
Bélgica (FLA) 10 419 1 398 2,9 0,02
Brasil (BR) 186 405 2 000 4,1 0,02
Bulgária (BU) 7 726 1 121 2,3 0,02
Canadá (CA) 32 268 1 211 2,5 0,02
Chipre (CY) 835 1 000 2,1 0,03
Coreia do Sul (KR) 47 817 1 312 2,7 0,02
Dinamarca (DK) 5 431 1 186 2,4 0,02
Eslovénia (SL) 1 967 1 054 2,2 0,02
Espanha (ES) 43 064 2 481 5,1 0,01
Estados Unidos (US) 298 213 1 472 3,0 0,02
Finlândia (FL) 5 249 1 354 2,8 0,02
França (FR) 60 496 1 419 2,9 0,02
Grã-Bretanha (GB) 59 668 853 1,8 0,03
Hungria (HU) 10 098 1 035 2,1 0,03
Irlanda (IE) 4 148 1 065 2,2 0,03
Israel (IL) 6 725 1 184 2,4 0,02
Japão (JP) 128 085 1 343 2,8 0,02
Letónia (LV) 2 307 1 000 2,1 0,03
México (MX) 107 029 1 201 2,5 0,02
Noruega (NO) 4 620 1 404 2,9 0,02
Nova Zelândia (NZ) 4 028 1 370 2,8 0,02
Países Baixos (NL) 16 299 1 823 3,7 0,02
Polónia (PO) 38 530 1 277 2,6 0,02
Portugal (PT) 10 495 1 602 3,3 0,02
República Checa (CZ) 10 220 1 322 2,7 0,02
República Eslovaca (SK) 5 401 1 072 2,2 0,03
Rússia (RU) 143 202 1 789 3,7 0,02
Suécia (SE) 9 041 1 295 2,7 0,02
Suíça (CH) 7 252 1 078 2,2 0,03
República da Formosa (Taiwan) (TW) 22 894 1 781 3,7 0,02
Uruguai (UY) 3 463 1 108 2,3 0,02
Total 1 451 860 48 646 100,0 0,02

* Os dados sobre a população dos 36 países foram recolhidos junto da Divisão de Popu-
lação, do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, e repor-
tam-se ao ano de 2005 (daí a diferença sensível em relação ao número de habitantes que
serviu de referência às amostras nacionais do ISSP 2004).
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A nova classe média-alta

Para a criação do indicador que dá conta da posição social dos in-
quiridos foram utilizadas quatro perguntas do questionário. 

Quadro 9.2 – Classe média-alta: origem do indicador (total de países)

Alfa de Cronbach = 0,619 * Média da escala, Variância da escala, Item corrigido Alfa de Cronbach,
se item sair se item sair – correlação total se item sair

Autoposicionamento 112,23 3032,8 0,409 0,549
Ocupação 107,75 1733,08 0,562 0,418
Nível de instrução 103,91 2019,96 0,571 0,394
Rendimento familiar 157,52 4233,73 0,319 0,677

* Por países, o valor mínimo do alfa de Cronbach situa-se nos Estados Unidos (0,409).
O valor máximo, por seu turno, encontra-se em Chipre (0,777).

No seu conjunto, procurámos incluir aqueles critérios que comum-
mente definem a inclusão dos indivíduos numa determinada classe so-
cial, como é o caso do seu nível de instrução e tipo de ocupação profis-
sional. 2 Para além destes critérios, decidimos incluir também a variável
«rendimento do agregado familiar» a fim de determinar a presença ou
não da invocada nova classe média-alta nas cidades ditas globais. 3 Mas,
ao fazê-lo, tivemos, em razão da natureza comparativa do nosso estudo,
de seguir um critério diferente do utilizado por Boschken na sua análise
do caso americano. Em vez dos 75 000 dólares mensais auferidos pelos
agregados familiares que Boschken havia definido como limiar mínimo
para determinar a pertença à classe média-alta nos EUA, optou-se aqui
por criar um indicador de rendimento relativo em função do rendi-
mento médio de cada país estudado. 4

2 Entre outros, são de consultar os trabalhos de Carabaña (1995) e Rosa (2005), que
tanto para o caso espanhol quanto para o português, definem posições de classe com
base nos critérios utilizados por Erik Olin Wright (1994).

3 É curioso, por exemplo, observar como, numa cidade como Londres, os preços no
mercado imobiliário sobem exponencialmente em cada início de ano, uma subida que
se encontra directamente relacionada com o pagamento dos prémios anuais dos traba-
lhadores da City, cujos rendimentos podem ser da ordem dos vários milhões de libras
esterlinas. 

4 Para construir a variável «rendimentos familiares» (v255) homogeneizaram-se, pri-
meiro, os rendimentos mensais para todos os casos, segundo o país de origem. Segundo,
tendo em atenção que em cada país a questão relativa ao rendimento foi colocada por
referência à moeda nacional, e a fim de obter o peso relativo do rendimento familiar
respeitando as diferenças entre os países analisados, foi estabelecida a média do rendimento
familiar em cada país. De seguida, os casos de cada país foram divididos por esta média.
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Por último, foi por nós adicionada a variável «autoposicionamento»,
para a determinação da posição do entrevistado na estrutura social do
país de origem. É de salientar que não é particularmente comum incluir-
-se a «posição de classe subjectiva» no conjunto de variáveis tidas por
necessárias à construção do indicador «classe social». No entanto, decidi-
mos, neste caso, fazê-lo para tornar este indicador mais robusto do ponto
de vista estatístico. E, com efeito, o alfa de Cronbach diminui cerca de 
70 pontos se esta variável for excluída do indicador (alfa = 0,619 e 
alfa = 0,549, respectivamente). 5

O quadro 9.3 mostra as pontuações médias de cada uma das variáveis
standardizadas numa escala de 0 a 100. 6 No âmbito deste capítulo, con-
sidera-se que os indivíduos pertencem à classe média-alta na medida em
que mais se aproximem do valor 100 das variáveis de autoposicionamen-
to, ocupação, grau de instrução e rendimento. Este segmento da popu-
lação, que se caracteriza por elevados níveis de rendimento, alto grau de
escolaridade, ocupações profissionais de topo, assim como por uma iden-
tificação com o grupo social de pertença particularmente elevada, é por
nós tido como fazendo parte daquilo que Boschken designa como «nova
classe média-alta». Este quadro mostra, igualmente, a média do indicador
«classe média-alta» (39,06), isto é, a pontuação média da população ob-
jecto de estudo tende para a zona esquerda da escala (0,100). 

Quer isto dizer que a maior parte da população pertence à classe
média ou média-baixa, tal como se tentou ilustrar na figura 9.1. Nesta
foram elaboradas quatro categorias de classe social para melhor visuali-
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5 As perguntas e variáveis do questionário encontram-se disponíveis na página Web do
ISSP, http://www.gesis.org/en/data_service/issp/data/2004_Citizenshihtm (24-10-2007).
As que correspondem a cada variável necessária para construir o indicador são, no caso
do autoposicionamento social, a v301; para a ocupação profissional, construiu-se uma
variável a partir da variável v246, localizando-se os trabalhos de menor prestígio e
exigindo menor qualificação formal na zona esquerda da escala do valor gerado na
nossa nova variável, isto é, gerando-se uma variável ordinal com base no maior ou
menor prestígio da ocupação profissional desempenhada. Procedeu-se de forma
semelhante para gerar a variável «nível de educação formal» a partir da variável v205. 
A variável que capta os rendimentos da unidade familiar é a v255 (mensal). Finalmente,
por falta de espaço não se mostram os alfas de Cronbach para cada um dos países
incluídos. No seu conjunto, pode dizer-se que a inclusão das quatro variáveis para
construir o indicador é aceitável em todos os casos. A Grã-Bretanha, a Rússia e a África
do Sul constroem o indicador a partir das três variáveis, visto que nestes países não se
perguntou pelo autoposicionamento social dos inquiridos.

6 No âmbito deste estudo, standardizaram-se todas as suas variáveis numa escala
(0,100) de modo a facilitar a visualização dos dados. Da mesma forma, as nossas hipó-
teses e pressupostos serão apresentados tendo em consideração a sua presença próxima
do valor 100 da variável. Os resultados das análises feitas devem, por conseguinte,
interpretar-se tendo por referência esta mesma escala.
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zação, a partir da criação de quartis, podendo observar-se que as classes
baixa e média-baixa acumulam cerca de 70% da amostra, chegando a
95% quando se incorpora igualmente a classe média-alta. Por último, a
classe alta constituiria cerca de 5% da amostra.
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Figura 9.1 – Classe média-alta: percentagem acumulada segundo quartis

 %  100

80

60

40

20
Baixa Média-altaMédia-baixa Alta

Percentagem acumulada

Quadro 9.3 – Indicadores de classe média-alta: descritivos

Média Casos

Autoposicionamento 47,68 41 210
Ocupação 51,76 37 974
Nível de instrução 52,86 48 289
Rendimento familiar 2,85 40 049
Classe média-alta 39,06 48 592

Valores e comportamentos

Para a construção dos indicadores associados a orientações normati-
vas e diferentes comportamentos de cidadania teve-se em consideração
um conjunto de novas variáveis do questionário. Em concreto, foi tida
em conta, por um lado, uma série de indicadores relativos a orientações
normativas sobre valores cívicos e a arte do bom governo, alguns dos
quais tocam em aspectos directamente relacionados com a «nova cul-
tura política», ao passo que outros indicadores foram incluídos para tes-
tar a sua relação com este conceito. Para além destes, foi também anali-
sada toda uma série de variáveis referentes a comportamentos políticos
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e a questões éticas associadas a formas de convivência social e crenças.
Os três tipos de variáveis encontram-se apresentados no quadro 9.4, tal
como os respectivos descritivos.

Sobre a primeira questão, governo e valores cívicos, foram criados
cinco indicadores. O primeiro deles, «democracia activa», trata de saber
até que ponto o corpo de cidadãos analisado atribui particular valor à
sua intervenção na vida pública, isto é, à sua participação mais directa e
mais activa no processo de formação de políticas públicas e de tomada
de decisões políticas. 7

O segundo indicador, «força partidária», seguindo a hipótese do 
advento de uma «nova cultura política» marcada pela automobilização
(v. capítulos 6 e 7 deste volume), trata de determinar se os cidadãos se
relacionam com o poder político (governo) através da mediação de es-
truturas organizativas hierárquicas tradicionais, como os partidos políti-
cos, as associações cívicas ou os sindicatos, ou, se, pelo contrário, se au-
tomobilizam mais espontaneamente em torno de determinadas
questões-chave a fim de participarem na formação das políticas públicas
(desafiando, assim, os partidos e os seus programas), bem como para
pressionarem no sentido da introdução de inovações políticas e da exi-
gência de uma maior responsabilização directa dos governos perante os
seus eleitores. 8
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7 Para elaborar este indicador foram utilizadas três variáveis: v33, questionando se o
exercício da cidadania se deve orientar para a participação activa nas decisões públicas; v34,
relativa ao grau de envolvimento dos cidadãos nos processos de decisão pública; v35,
relativa ao dever de levar a cabo actos de desobediência civil caso essas decisões sejam
contrárias às preferências/interesses da maioria. O alfa de Cronbach para construir esse
indicador é = 0,556, aumentando para 0,718 quando se elimina a terceira das variáveis (não
incluímos as análises realizadas para este e demais indicadores por motivos de limite de
espaço; não obstante, inclui-se uma descrição dos seus resultados). No entanto, tendo em
consideração o conceito que se pretende medir, foi entendido dever manter-se essa variável.
Curiosamente, os países onde o alfa não diminui, pelo contrário, manter-se-ia ou
aumentaria, caso fosse eliminada a variável «desobediência civil», são os países da Europa
de Leste, onde é mais recente a transição para a democracia (Bulgária, Eslovénia, Hungria,
Letónia), e a Suíça.

8 Este indicador é extraído da variável v258, o qual é derivado da questão «em que
partido votaria caso houvesse no seu país eleições a curto prazo» (variáveis v259 a v296
no questionário internacional). Uma excepção verifica-se, porém, nos casos da Espanha,
Irlanda, Coreia do Sul, México, Nova Zelândia, República Eslovaca, Uruguai e
Venezuela, onde se pergunta, directamente, pela ideologia política abraçada pelo
inquirido. Neste trabalho, a variável v258 é tratada por forma a construir-se uma variável
dicotómica, em que 0 representa cidadãos pertencentes a um partido político, isto é,
manifestando uma preferência clara no tradicional eixo esquerda-direita, e 100 os
cidadãos que não manifestam qualquer preferência partidária.
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Para a construção do terceiro indicador, relativo à «avaliação do fun-
cionamento dos serviços públicos», tomaram-se em consideração as res-
postas dadas a três perguntas, através das quais se tenta avaliar a per-
cepção que os cidadãos dos diferentes países têm do grau de eficiência
e níveis de corrupção da administração pública. Entendeu-se aqui que
uma avaliação de mau funcionamento (revelado por pontuações próxi-
mas de 100) implica uma percepção de pouca eficácia e disfuncionali-
dades, tais como a corrupção e o clientelismo. Com este indicador, ten-
tou-se avaliar a hipótese levantada por Clark e Hoffmann-Martinot de
que os cidadãos que abraçam a «nova cultura política» são especial-
mente cépticos em relação às grandes burocracias centrais e à sua ca-
pacidade para prestar, eficientemente, serviços e bens públicos, demons-
trando, pois, um particular apoio a processos de descentralização,
redução do aparelho de Estado, métodos de gestão privada e subcon-
tratação de serviços, sobretudo ao sector privado, mas também a escalas
de governação regionais e municipais. 9

O quarto indicador, «confiança cívica», é obtido a partir de duas
variáveis, uma delas com informação sobre percepções individuais do
nível de sinceridade/honestidade dos demais cidadãos, a outra sobre se
estes últimos actuam, na generalidade dos casos, de forma a poder gerar-
-se expectivas fiáveis ou a confiar-se neles. 10 Por último, surge o indi-
cador «tolerância social», igualmente aduzida como característica da
NCP típica das classes médias-altas urbanas. Este indicador foi cons-
truído a partir de perguntas aplicadas em apenas 17 dos 36 países anali-
sados. Em concreto, os inquiridos foram indagados sobre a importân-
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9 Com um alfa de Cronbach = 0,652, as variáveis deste indicador seriam v.57, relativa
à percepção de se os serviços públicos são prestados com empenho, a v58, relativa a se
se procede à correcção dos erros graves cometidos pelo pessoal afecto aos serviços
públicos, e a v59, sobre o grau de extensão da corrupção na administração pública. 
A terceira variável, corrupção, é aquela que mais altera, no seu conjunto, os resultados
do alfa de Cronbach, tanto no conjunto da amostra como nas subamostras respeitantes
a cada um dos países. Não obstante, na maioria dos países analisados o valor do alfa
permite construir um indicador a partir destas três variáveis. Mais ainda, quando
eliminada a variável «corrupção», aumenta o valor do alfa para países como a
Dinamarca, Hungria, México, Nova Zelândia, Rússia e Uruguai. Por seu lado, ocorre a
situação inversa, isto é, diminui o valor, quando este se elimina nos Estados Unidos,
França, Polónia e República Checa. Apenas num país o alfa é < 0,300, Israel, por existir
uma associação negativa entre a segunda e a primeira e terceira variáveis (alfa = 0,296).

10 As variáveis de ambas as perguntas são, respectivamente, a v.45 e a v.46. 
A correlação de Pearson é = 0,272, com um grau de significação de p = 0,000. Apenas
em dois países as variáveis se correlacionam negativamente, África do Sul (–0,068) e
México (–0,004), não existindo uma relação estatisticamente significativa entre as
variáveis no caso do México.
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cia de mostrar respeito quando se conhece alguém e sobre a importân-
cia de mostrar tolerância em situação de discordância de opiniões. 11

Para conhecer os comportamentos políticos construiu-se o indicador
«mobilização», através do qual se tenta averiguar até que ponto os cida-
dãos levam a cabo acções que pressupõem uma resposta activa às políti-
cas públicas adoptadas e implementadas pelas instituições governamen-
tais, independentemente da esfera da política pública em particular
(economia, meio-ambiente, aborto, etc.). Especificamente, as acções
tidas em conta referem-se à assinatura de petições, ao boicote a produ-
tos por razões políticas, éticas ou ambientais, à participação em mani-
festações, em encontros políticos ou à discussão em novos fóruns políti-
cos, designadamente aqueles cuja criação foi possibilitada pelo 
advento de novas tecnologias, em particular a Internet. 12

Por último, as variáveis tidas em conta para medir as questões éticas
relacionadas com o desenvolvimento de novos estilos de vida foram,
por um lado, a pertença ou não a uma religião, com as racionalidades
axiológicas e teleológicas daí decorrentes, e, por outro, a vivência em
união de facto sem recurso ao vínculo formal do matrimónio. A litera-
tura existente sobre a «nova cultura política» sugere que o correlato so-

11 A correlação com um R de Pearson = 0,513 com um grau de significação 
de p = 0,000 obtém-se a partir das variáveis v68 e v69. Os países incluídos são a
Austrália, a Bélgica, o Canadá, a Dinamarca, a Espanha, a França, a Letónia, a Noruega,
a Nova Zelândia, os Países Baixos, Portugal, a República Checa, a República Eslovaca,
a Rússia e a República da Formosa.

12 Em concreto, correspondem às variáveis v17, v18, v19, v20, v24, respectivamente.
O alfa de Cronbach = 0,734 para este conjunto de variáveis, sem grandes diferenças de
pontuação entre países.

Quadro 9.4 – Valores e comportamentos cívicos e políticos: descritivos

Média N

Democracia activa 80,76 47 879
Nenhuma preferência partidária (%) 20,5 35 054 * 
Mau funcionamento dos serviços públicos 57,64 47 317
Confiança cívica 48,76 47 667
Tolerância em relação às pessoas 70,77 21 860
Mobilização 30,73 48 207
Nenhuma religião (%) 21,8 46 027
Viver em união de facto (%) 18,9 20 093

* Este e os três valores que mostram a percentagem, não a média, mostram o número total de casos
respondidos nesta pergunta.

09 Cidade Cap. 9  19/11/08  16:42  Page 307



cial da adopção de valores e o desempenho de práticas políticas carac-
terísticas deste novo paradigma político (Clark e Hoffman-Martinot
1998) são justamente a adopção destes novos estilos de vida (designados
por «liberalismo social»). Tomando por boa tal relação, isto é, que esti-
los de vida alternativos e a NPC são fenómenos estreitamente associa-
dos, a nossa análise visa descobrir se existe realmente uma relação entre
esta NPC e a classe média-alta. 13 

O «efeito-globalização»

Nesta secção pretendemos discutir o fenómeno comummente de-
signado por «globalização» do ponto de vista das suas possíveis conse-
quências sobre os valores e práticas políticas dos indivíduos mais expos-
tos a este processo. Como vimos no início, existem fortes indícios de
que o processo de globalização económica e cultural em curso, sobre-
tudo a partir da última década do século XX, se faz sentir com maior in-
tensidade nos principais centros urbanos do planeta. Desta perspectiva,
falar-se de «efeito-globalização», ou «efeito-cidades globais», remete para
um mesmo fenómeno, a saber, a gradual convergência de práticas e
valores em direcção a um modelo moderno de sociabilidade que teve
origem no Noroeste ocidental nos séculos XIX e XX e que tem vindo a
ser exportado para o resto do mundo desde então. Saber se as diferenças
registadas entre os processos de modernização dos diferentes países,
regiões e continentes justificam que se fale de «modernidades múltiplas»
ou tão-somente de «variantes da modernidade» é, em nosso entender,
uma questão fundamentalmente empírica (v., por exemplo, Eisenstadt
2000 e Domingues 2003). O nosso contributo para este debate consiste
em descobrir em que medida é que as práticas e valores políticos dos
cidadãos que vivem e trabalham na rede urbana transnacional apresen-
tam realmente sinais de convergência. Por outras palavras, há ou não
um «efeito-globalização» ou «efeito cidades globais»? 14 Uma resposta
positiva a esta questão constituirá um indício de que o processo de glo-
balização em curso nas últimas duas décadas estará, de facto, a disse-
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13 A presença de um grupo de pessoas sem crenças religiosas é derivada da variável
v298; já o facto de se viver (ou não) em união de facto é derivado da variável v203.

14 Embora, em rigor, aqui incluamos não apenas as cidades propriamente «globais»,
mas muitas outras que ocupam posições hierárquicas inferiores na rede transnacional
acima referida.
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minar o modelo de sociabilidade moderna analisado por figuras como
Hegel, Marx, Simmel, Weber, Parsons (1964) e, mais recentemente,
Habermas (1986), em particular no que diz respeito às suas dimensões
estritamente políticas.

Para medir este «efeito-globalização», ou« efeito-cidades globais», foram
utilizados dois indicadores principais. Um deles prende-se com o
tamanho do município. Uma vez estabelecidos os valores e crenças pre-
dominantes entre a classe média-alta, este indicador permitir-nos-á
avaliar se estes variam entre aqueles que habitam em grandes aglomera-
dos urbanos ou não (isto é, algures no resto do respectivo país). Já o se-
gundo indicador seleccionado, a saber, o país de pertença do entrevis-
tado, é aqui utilizado para testar se as variações, ou idiossincrasias
nacionais, se sobrepõem ao «efeito-globalização» na definição do conjun-
to de orientações normativas, formas de participação cívica e estilos de
vida das respectivas classes médias-altas. O tamanho do município é
uma variável que necessariamente varia segundo o país analisado. Uma
vez que a nossa hipótese de trabalho é a de que será nas grandes urbes
que mais se fazem sentir os estilos de vida e de participação cívica que
nos interessam, criámos uma variável sensível a esta circunstância. No
quadro 9.5 apresenta-se uma distribuição de frequências do indicador
«tamanho do município» para o conjunto da amostra de todos os paí-
ses contemplados, tendo-se elaborado quatro categorias de tamanho de
município, variando entre o menor (menos de 2000 habitantes) e o
maior (mais de 500 000 habitantes). Por conseguinte, o critério defi-
nidor de uma grande cidade é, neste estudo, a barreira do meio milhão
de habitantes, sugerindo, de resto, a demarcação feita pela Organização
das Nações Unidas (ONU). 

Seguindo este critério, a ONU concluiu, em 2005, que 48,7% da
população mundial era urbana, isto é, vive em agregados com mais de
500 000 habitantes. No nosso caso, o resultado é bastante inferior, isto
é, apenas 17% da população dos países estudados vive em agregados
populacionais superiores a 500 000, em grande parte devido à ausência
da China e da Índia na nossa amostra. 15
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15 Em todo o caso, a distribuição da população entrevistada nesta e na variável
«rendimento familiar médio» não afecta os resultados das análises aqui efectuadas
(regressões), tal como se pode ver, entre outros, pelo trabalho de Verbeek (2000). Sobre
os dados da ONU, v. «Urban aglomeration 2005» e «Urban and rural areas 2005» em
http://www.un.org/esa/population/unpohtm (25-2-08).
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O «efeito-cidades globais» nas orientações
normativas da nova classe média-alta

Para determinar este efeito tentou-se, em primeiro lugar, comprovar
se se encontram realmente presentes valores e comportamentos cívicos
e políticos distintivos na «classe média-alta» dos países analisados. De
seguida, procurou-se averiguar se a presença de um ou outro tipo de va-
lores e comportamentos era alvo de alterações pelo facto de se viver
numa grande cidade ou num determinado país, em vez de outro. Isto
é, procurou-se determinar se existe, de facto, um «efeito-cidade global»
sobre os valores e comportamentos cívicos dos seus habitantes, ou se,
pelo contrário, o país de origem continua a ser um factor mais deter-
minante na variação de culturas cívicas e políticas. A fim de dar respos-
ta a estas questões, realizou-se um conjunto de análises de regressão,
com o intuito de se averiguar o peso de cada uma das variáveis na ex-
plicação do valor relativo dos valores do conjunto de cidadãos objecto
de estudo. 16 No cômputo geral, pode observar-se que o valor da esti-
mativa, o modelo estatístico beta é baixo, tal como havia ocorrido com
os valores das correlações.

Quadro 9.5 – Tamanho do município: frequências

Frequência Percentagem Percentagem
acumulada

Urbano, grande cidade (mais de 500 000) 8 277 17,1 17,1
Urbano, cidade média (até 500 000) 9 201 19,0 36,0
Urbano, pequena cidade (até 100 000) 12 676 26,1 62,2
Vilas ou aldeias (menos de 20 000) 18 352 37,8 100,0
Total 48 506 100,0

16 Concretamente, foram realizadas análises de regressão linear para as variáveis
contínuas, ao passo que para as variáveis categóricas, como é o caso da não filiação
partidária, sem religião, ou viver em união de facto, se realizaram análises de regressão
logística binária. Para o caso da variável «país» foram elaboradas 36 variáveis dummy a
fim de se poderem conhecer os respectivos efeitos sobre as variáveis dependentes. Não
se mostram os resultados das análises para o conjunto dos 36 países para não tornar a
leitura demasiado monótona. Não obstante, representar-se-á simbolicamente a
importância desta variável mediante a presença de um sinal positivo, no sentido de que
a variável «país» tem valor explicativo quando o número de países em que não se
verifica uma associação entre a variável dependente e o país é inferior a cinco. 
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Conclusões

Estamos agora em condições de responder à questão colocada no in-
ício deste capítulo, a saber, em que medida seria perceptível a emergên-
cia de um novo grupo sócio-económico a nível global cujos valores e
práticas políticas se distinguem dos restantes grupos sociais dos respec-
tivos países. Com efeito, os resultados indicam, sem margem para dúvi-
das, que a «classe média-alta» é o melhor preditor dos três factores uti-
lizados. A pertença a uma classe média-alta tem maior impacto, ou
poder de conformação, das orientações normativas e comportamentos
cívicos do que o país em que se vive. Por outras palavras, os resultados
obtidos parecem apoiar a nossa hipótese de que as teses de Boschken
sobre a emergência de uma nova classe média-alta nos EUA como
porta-estandarte dos valores e estilos de vida da globalização podem, de
facto, ser generalizadas a outros pontos do globo. 

Na verdade, outros estudos publicados nos últimos anos usando os
dados do World Social Survey vinham sugerindo uma tendência seme-
lhante no sentido de uma convergência global de valores. Como expli-
ca Ronald Inglehart num destes estudos, «modernização económica e
modernização cultural tendem a associar-se em sistemas normativos
coerentes» (Inglehart 1995, 381). Reforçando esta ideia, num outro tra-
balho recente, John Meyer sugere que está a surgir uma «sociedade
mundial» organizada em certos pontos comuns estruturais, como a
adopção de instituições políticas, ainda que, em certos casos, longe de
serem tão funcionais quanto o são nos países de origem (Meyer et al.
1997). Ou seja, apesar das evidentes dificuldades com que algumas 
variantes da modernidade vêm adoptando a estrutura institucional
moderna (Tavolaro 2005), a verdade é que alternativas válidas ao Estado
de direito constitucional, com as suas liberdades, direitos e garantias, ou
à democracia representativa, com o seu sistema de partidos e eleições
livres, competitivas e justas, não proliferam. O que os nossos resultados
mostram é que em quase quarenta países do início do século XXI existe
uma classe social emergente que se distingue dos demais grupos que
compõem as respectivas sociedades nacionais por referência aos mode-
los normativos difundidos pelo processo de globalização. 

Esta conclusão, por seu turno, suscita uma outra questão. Afinal, que
valores e práticas políticas distinguem esta nova «classe média-alta» e de
que forma é que o desenvolvimento dessas práticas e valores é afectado
pelo facto de se viver em cidades globais ou, com efeito, em diferentes
países? Em primeiro lugar, trata-se de um grupo social que se distingue
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por se mobilizar politicamente. Assina petições, participa em fóruns
políticos na Internet, boicota certos produtos por motivos ambientais e
participa regularmente em manifestações; definitivamente, mobiliza-
ções de consumo e protesto (Montero, Font y Torcal 2006) são activi-
dades políticas que fazem parte do horizonte de experiências deste
grupo social. A relação virtuosa, sugerida por grande parte da literatura
sociológica, entre a posse de elevados volumes de diferentes tipos de re-
cursos (económicos, sociais, culturais, etc.) e a participação cívica parece
confirmar-se aqui mais uma vez. O que a nossa análise traz de novo é
o carácter transnacional deste fenómeno. Em cerca de quarenta países,
uma mesma classe social apresenta consistentemente uma tendência
para a mobilização política que a distingue das demais classes sociais na-
cionais. Mas o nosso contributo não se resume ao papel da nova «classe
média-alta». O segundo ângulo da nossa análise, o «efeito-cidades
globais», surge aqui a reforçar esta tendência. Por outras palavras, os
nossos resultados indicam que o facto de se viver num grande centro ur-
bano reforça esta tendência de mobilização política por parte deste
grupo sócio-económico. Cidade e cidadania, ou melhor, cidades globais
e o exercício efectivo dos direitos de cidadania parecem reforçar-se mu-
tuamente. Contudo, o facto de se viver num país ou noutro, como nos
vêm mostrar os resultados desta análise, continua a ser um factor im-
portante para explicar a mobilização política. Ser de classe média-alta,
viver em grandes aglomerados urbanos, sobretudo se localizados em de-
terminados países, reforça a mobilização quer para o consumo, quer
para o protesto politicamente motivado. Com efeito, viver num país
como a Austrália, o Canadá, a França ou a Nova Zelândia acentua
muito significativamente os valores da mobilização, sobretudo quando
o factor «país» é conjugado com o factor «urbanidade» e a pertença a
uma determinada classe social. 

Em segundo lugar, esta classe social tende a ser politicamente inter-
veniente, embora no sentido inverso ao preconizado pela «nova cultura
política». Concretamente, os resultados dos três primeiros indicadores
do quadro 9.4 parecem indicar um certo cinismo democrático quanto
à necessidade da sua intervenção política, assim como a importância das
hierarquias partidárias e administrativas (pontuações negativas, con-
trárias aos resultados esperados). Portanto, mantêm-se traços da class po-
litics que referimos acima, a qual predominou durante boa parte do
século XX. Aparece aqui, não obstante, um resultado novo e bastante in-
teressante. É o facto de se viver numa grande cidade, mais do que se per-
tencer a uma determinada classe social, aquilo que determina o desen-
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volvimento de uma cultura política próxima das orientações subli-
nhadas por Clark e seus seguidores. Parece poder afirmar-se, portanto,
que a cidade global constitui um agente promotor da «nova cultura
política». Por conseguinte, o «efeito-globalização» e, em concreto, a
residência em grandes poleis parecem ajudar a derrubar barreiras de
classe e territoriais à medida que suscitam a formação de novos valores
e racionalidades axiológicas. 

Em terceiro lugar, esta nova classe parece confiar mais nos restantes
membros da sociedade e a ser mais tolerante com estilos de vida alter-
nativos. Temas, como sabemos, centrais à «nova cultura política»: a
sexualidade vivida à margem das convenções sociais tradicionais, a tole-
rância para com essas práticas, a confiança no outro, a diminuição da im-
portância da religião institucionalizada na sua função de justificação
normativa do comportamento humano, são alguns destes temas. Em
suma, falamos de orientações cívicas e formas de vida co-originárias
com as sociedades pós-materialistas dos anos 70 do século XX e refor-
çadas com o acelerar do processo de globalização duas décadas mais
tarde. Em todo o caso, é de salientar a influência do país de residência,
como se pode observar no quadro 9.4, sobre a forma como os indiví-
duos concebem as virtudes cívicas e se posicionam face a estes novos
estilos de vida. Neste domínio, entretecido de valores (e, portanto, tam-
bém de idiossincrasias) culturais, o «efeito-cidade global»  praticamente
desaparece: enquanto países como a Holanda, a Noruega e a Dinamarca
marcam pontos no capítulo do relaxamento das convenções sociais e de
abertura a formas alternativas de vida, Chipre ou Israel conferem cen-
tralidade à religião, a Coreia do Sul, o Japão e Taiwan à vida em casal,
para dar apenas alguns exemplos.

Em suma, pensamos que neste texto ficou demonstrado em que ter-
mos as teses de Boschken, Clark e Sassen sobre a natureza e implicações
do processo de globalização confluem entre si. Tal confluência permi-
tiu-nos fazer luz sobre um processo ainda incipiente, mas cujos con-
tornos se vão tornando mais claros à medida que as múltiplas variantes
da modernidade vão integrando e reconstruindo o modelo de sociabi-
lidade moderno. Referimo-nos à emergência, primeiro detectada nos
EUA por Boschken, de uma nova classe média-alta cujos valores e esti-
los de vida parecem reproduzir os valores de individualismo, tolerância
social e mobilização política próprios da «nova cultura política» de que
fala Clark. E onde vivem e trabalham estes novos protagonistas da
globalização? Maioritariamente numa grande cidade, algures no globo.
O carácter decididamente urbano deste fenómeno não deve ser subes-
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timado. Grande parte das pessoas que integram esta classe social vive
em grandes cidades, espalhadas por todo o globo. Mais a mais, a con-
fluência das teses permitiu-nos conhecer que a «nova cultura política»,
no que se refere a tendências nas hierarquias de preferências políticas
dos cidadãos, à sua orientação a causas concretas e ao debate sobre a
melhor forma de organização da gestão dos serviços públicos, é trans-
versal a classes sociais e fronteiras nacionais, para situar-se sobretudo,
em espaços urbanos, o seu claro espaço de eleição.

O facto de o habitat natural deste novo tipo social ser a «cidade glo-
bal» estudada por Sassen, bem como o facto de a rede urbana transna-
cional incluir cidades de todos os continentes, é um sinal claro de que
os efeitos da globalização se fazem primeiro sentir e com mais intensi-
dade nos locais onde desde sempre o contacto anónimo com o outro, a
convivência quotidiana com estranhos, foi mais forte – a cidade. Tinha
razão Weber em recuperar o velho ditado europeu «O ar da cidade li-
berta». Já libertava os cidadãos da Europa medieval e parece continuar a
libertar os urbanitas das cidades globais do século XXI. O âmbito global
destas novas formas de participação política está aí para o demonstrar.

Quais as implicações destas conclusões para o caso da cidade de
Lisboa? Caso estejamos certos quando pensamos ter identificado indí-
cios da emergência de uma classe média-alta a nível internacional, classe
esta que é tendencialmente urbana e se mobiliza sobretudo por causas,
e já não tanto por instituições ou ideologias, como acontecia há algu-
mas décadas, então é plausível pensar-se que tais indícios poderão igual-
mente ser encontrados entre nós (v., a este respeito, Cabral e Silva 2007).
A configuração concreta de tal fenómeno constituirá, aliás, um indi-
cador do nosso posicionamento relativo no contexto internacional. Por
outras palavras, se a escala urbana oferece um nível de análise privi-
legiado para se observarem mudanças na estrutura de valores e das práti-
cas políticas dos portugueses, então a comparação internacional de um
conjunto alargado de casos semelhantes confere-nos a possibilidade de
identificar padrões ou tendências globais à luz das quais se possam rein-
terpretar as mudanças detectadas a nível de cada país. Pensamos que a
nova classe média-alta, tendencialmente urbana e aderente à «nova cul-
tura política», que este capítulo sugere poder estar em emergência é um
exemplo concreto de uma tal tendência global.
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Cidade & Cidadania pretende recuperar a relação virtuosa
identificada pelos pais fundadores das ciências sociais entre vida
urbana e práticas de cidadania. Todos os autores do presente
volume partilham a preocupação de pensar a cidade como uma
arena política, combinando o estudo das mais recentes
dinâmicas e práticas urbanas com modelos de análise dos
valores e comportamentos políticos dos cidadãos. A própria
cidade é vista também como objecto político de direito
próprio cuja evolução, ou involução, coloca novos desafios às
formas de governança urbana.

A primeira parte do livro explora as inter-relações entre
«Dinâmicas urbanas e cidadania», oferecendo ao leitor várias
perspectivas teóricas, nem sempre coincidentes. A segunda
parte, dedicada a «Governança urbana e cidadania», discute 
de forma específica práticas e problemas associados 
ao planeamento urbano em sociedades democráticas, com base
nos estudos de caso da cidade de Lisboa e do Programa POLIS.
A terceira parte do livro, «Metrópoles e novas cidadanias»,
reúne quatro capítulos onde se faz uso intensivo de inquéritos
a fim de estudar as práticas de cidadania das populações das
metrópoles em mutação. Ao caso da metrópole de Lisboa
juntam-se outras metrópoles internacionais, com destaque para
as do Brasil.
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