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1. IDENTIDADE E MITO 

Nao sei se e adequado falarmos hoje da identidade das comunidades 
humanas como se se tratasse dos muitos disfarces de uma exposis;ao de 
mascaras. Era, no entanto, a uma exposis;ao desta natureza que, na sua 
Segunda Considera~iio Intempestiva, Nietzsche (1988: 112-113) com
parava a historia humana. Atraves dela vagueava 0 homem do seculo 
XIX, sem encontrar qualquer identidade forte, mas tao-so uma dispo
nibilidade de «mascaras». 

Errancia e mascara-esta comparas;ao de Nietzsche tern pelo menos 
a vantagem de evidenciar 0 caracter fenomenal de uma realidade habi
tualmente comprometida com uma filosofia essencialista (Poche, 1985: 
232) 1. Mas como realidade fenomenal, a identidade apresenta-se hoje 
directamente ligada a experiencia da regressao economica, da depen
dencia polftica e da marginalidade cultural, que 0 modelo do crescimento 
economico polarizado generalizou. Foi, com efeito, este modelo de 
desenvolvimento que instalou a crise de identidade nas comunidades e 
a degradas;ao do patrimonio cultural e ecologico, segregando a margem, 
o gueto, 0 estigma, fomentando 0 exodo e generalizando a alienas;ao e 
a anomia. 

Pois bern, 0 modelo bipolar centro/periferia, que prevaleceu na ideia 
de desenvolvimento urbano e industrial 2, pode sempre reconduzir-

1. Ainda recenternente Madureira Pinto (1991: 217-218) falava do rnal-estar que 0 
conceito de identidade Ihe provocava, a si «agn6stico soci610go», dado 0 halo essencialista 
que geralrnente 0 envolve. 

2. «0 rnodelo centro-periferia procurou identificar 0 quadro de relal(oes inter
-regionais em que se originam formas polarizadas de desenvolvirnento, definindo-se 
urn centro, onde se concentram os factores dorninantes do funcionamento econ6rnico, e 
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-nos a nostalgia de uma «nebulosa identidade perdida», pela inversao 
da aliena<;:ao na sua imagem transfigurada de liberta<;:ao, hoje talvez ja 
com a amarga sabedoria de sabermos que e sonho 0 sonho que sonha
mos, como podemos dizer, parafraseando uma pagina desencantada 
de Nietzsche em A Gaia Ciencia (1982: § 232). Em todo 0 caso, esta 
nostalgia tende sempre a converter-se num comportamento neur6tico, 
num baldado esfor<;:o de reconstru<;:ao do mundo do nosso passado 
colectivo, numa frustrada tentativa de restaura<;:ao dos amea<;:adores e 
ao mesmo tempo reconfortantes valores tradicionais. 

No entanto, a nostalgia de uma liberta<;:ao que mal passa de uma 
referencia equivocada a uma identidade desaparecida, podemos contrapor 
outras formas de identidade, que sao consequencia daquilo que hoje 
comummente chamamos de «condi<;:ao p6s-modema». 

Ao caracterizar a nossa presente situa<;:ao cultural, Gianni Vattimo 
(1991: 40) assinala tres atitudes ideal-tipicas que organizam e qualificam 
a nossa identidade como materia de fala mitica, e da-lhes 0 nome de 
arca{smo, relativismo cultural e racionalidade limitada. 

Ora acontece que na tripla dimensao de resistencia, abertura ao 
mundo e autenticidade, as atitudes assinaladas por Vattimo nos dao a 
conhecer urn novo modo de ser comunidade, uma nova possibilidade 
que traduz a experiencia de uma identidade «translocal» (Fortuna, 
1991), ou se preferirmos, «local e total» (Santos, 1988: 47). 

Com efeito, a nossa actual experiencia de identidade nao se reve na 
imagem de uma realidade estavel, fixa ou permanente. Reve-se antes na 
imagem de uma realidade relacional, que se joga no acontecimento, no 
consenso, no dialogo, e de igual modo, nos conflitos de interpreta<;:ao, 
na luta simb6lica 3. Quer isto dizer que a identidade e hoje uma reali
dade associada tanto a experiencia da constru<;:ao do mundo, como a da 

uma periferia, que age como fomecedora de factores subsidiarios e como mercado de 
recep~ao para os produtos do centro» (Reis, 1988: 130). Eo autor conc1ui esta nota sobre 
o model0 centro/periferia, esc1arecendo que «esta aproxima~ao conta a seu favor com 
urn importante credito, 0 de evidenciar a natureza assimetrica e nao equilibrada das 
rela~6es inter-regionais, mas atribui-se-lhe hoje em dia a insuficiencia de nao representar 
devidamente a complexidade das economias». 

3. Alias, e s6 enquanto realidade relacional, e mais concretamente como constru~ao 
social, que a identidade e passivel de uma analise socio16gica (Geertz, 1973 e 1983; 
Oriol, 1979 e 1985; Bourdieu, 1980; Martins, 1990 e 1991; Pinto, 1991). 
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sua oscilac;ao, pluralidade e erosao. Ela e uma realidade heterogenea 
e especifica, e simultaneamente, homogenea e global. Enfim, uma 
realidade fragmentada, fecundada por uma condic;ao translocal (For
tuna, 1991: 277). 

1.1. Arcaismo e resistencia 

Entendemos por arcafsmo uma desconfianc;a difusa relativamente a 
cultura cientifico-tecnol6gica ocidental, considerada como modo de 
vida que viola e destr6i a autentica relac;ao do homem consigo pr6prio 
e com a natureza, e que esta tambem inelutavelmente ligada ao sistema 
de explorac;ao capitalista e as suas tendencias imperialistas. 

Vattimo (1991: 40) chama esta atitude de «apocaliptica», e Michel 
Maffesoli (1979 e 1988) refere-se-lhe com not6rio deleite. 

Arcaismo, diziamos, porque se trata de preservar um modo de vida, 
um patrim6nio, uma paisagem, quer dizer, uma tradic;ao. Fen6meno de 
resistencia cultural, que combina com resistencias de natureza politica, 
econ6mica e social. Trata-se, com efeito, de cultivar a especificidade 
cultural e hist6rica de uma comunidade, 0 que implica a execuc;ao de 
politicas sistematicas de protecc;ao do seu patrim6nio (habitat, festas, 
costumes, artes populares) 4, patrim6nio esse que desempenha multi
plas func;oes, tanto a nivel individual como colectivo: mem6ria colec
tiva, identidade, testemunho, formac;ao e instruc;ao, diversao (Bassand, 
1987: 512). 

A ideiade arcaismo conjuga-se assim, em larga medida, com a ideia 
de «narrativa das origens», concebida esta nao no sentido de 0 pen-

4. Salvar a tradi~ao nao e todavia fazer folclore (Bassand, 1987: 509). 0 «processo 
de folc1oriza~ao de certos bens e pniticas culturais» nao reconstitui, di-lo Madureira 
Pinto (1991: 219), pniticas efectivas, passadas ou actuais. Remete, sim, «para a imagem 
idealizada e truncada que 0 grupo presume ser a mais congruente com a que sobre si teni 
construido 0 espectador-turista-consumidor». 

Mas salvar a tradi~ao tambem nao e comprometer-se com program as restauracionistas, 
mesmo que integrados em «consequentes posi~6es politicas de direita», como adverte 
Vattimo (1991: 43 e 47). Dando como exemplo 0 caso do patrimonio arquitect6nico, M. 
Bassand (1987: 511) diz que a sua restaura~ao, conserva~ao e protec~ao nao se fazem 
contra a vida social e cultural, pelo que fIxa-lo num passado mais ou menos prestigioso 
reverte na constru~ao de «urn vasto Disney-Land que esteriliza a cria~ao». 
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samento mitico «preceder 0 16gico» 5. Narrativa das origens, apenas, 
porque encena 0 acto de funda~lio de uma comunidade, assim se apro
priando da realidade, num gesto que julga recolher 0 principio primor
dial de que tudo depende e que ilusoriamente as segura 0 controlo dos 
acontecimentos 6. 

1.2. Relativismo cultural e abertura ao mundo 

Liga-se esta atitude ao facto de a sociedade em que vivemos ser uma 
sociedade de comunica~lio generalizada - a sociedade dos mass
-media. Nlio quer isto dizer que os mass-media caracterizem a sociedade 
como uma realidade mais consciente de si, mais «iluminada», mas 
como uma realidade mais complexa, ou mesmo ca6tica, embora resi
dam precisamente neste «caos» as nossas esperan~as de emancipa~lio 
(Vattimo, 1991:12). Jomais, radio e televisao foram,com efeito, deter
minantes para 0 processo de dissolu~lio das «grandes narrativas» (J. F. 
Lyotard), dos grandes «ideais sistemicos do universalismo/globalismo» 
(Fortuna, 1991: 273), tomando-se factores de explosao das multiplas 
culturas e da multiplica~lio generalizada de visoes do mundo. 

Caida a ideia de uma racionalidade central da hist6ria, 0 mundo da 
comunica~lio generalizada explode como uma multiplicidade de racio
nalidades «locais». 0 relativismo cultural acaba assim por ter urn efeito 
emancipador e libertador. Se me identifico com uma comunidade espe
dfica, professando urn determinado sistema de valores (religiosos, 
politicos, etnicos, esreticos, eticos), num mundo de culturas plurais, 
terei tambem uma consciencia aguda da historicidade, contingencia e 
limita~lio de todos estes sistemas, incluindo do meu. 

5. Ernest Cassirer (1925 e 1944), um investigador que, antes de Uvi-Strauss 
(1958), muito contribuiu para renovar 0 debate sobre 0 mito, concebe-o no entanto neste 
sentido, como pre-hist6ria do pensamento 16gico, como um saber mais antigo, menos 
maduro, mais ligado a aspectos da inflinda ou da adolescSncia da hist6ria da mente 
humana que 0 saber cientffico.· 

6. A estetica arcaizante, ou como diria Nietzsche (1988: 98-99), 0 «sentido do 
passado», a «atmosfera de vetustosidade» que envolve uma comunidade, nao significa 
«engendramento de nova vida», mas apenas «conservar;iio da vida». 

176 



A multiplicidade de imagens trazidas pelos media, que manifesta 
aquilo que Max Weber (1953: 83; 1965: 427) chama de «politeismo dos 
valores», proporciona-nos uma experiencia estetica, quer dizer, uma 
experiencia, na imagina~ao, de formas de existencia e de modos de vida 
diferentes daqueles a que de facto estamos limitados no nosso quotidiano. 
Por outras palavras, a multiplicidade de imagens constitui-se num 
«oriente de sentido» e 0 relativismo cultural, atitude ideal-tipica que 
acompanha esta experiencia estetica, apresenta-se-nos como possibi
lidade de abertura ao mundo das culturas (0 que tambem quer dizer 
possibilidade de emancipa~ao cultural). 

1.3. Racionalidade Iimitada e autenticidade 

Em vez de remontar a uma memoria exclusivamente feita das 
narrativas do passado de uma colectividade numa situa~ao singular, 
esta atitude prende-se com uma «memoria» feita de narrativas sobre 
o futuro - uma «memoria» feita de prospectiva. Trata-se de uma 
atitude fabuladora, por oposi~ao it acep~ao comum do termo «memoria» 
(Amphoux e Ducret, 1985). E que, a proposito de um lugar e do seu 
futuro, trabalha aquilo que 0 historiador Paul Veyne chama de «ima
gina~ao constituinte», 0 que significa que a comunidade e uma realidade 
«imaginada», uma realidade ficcional (B. Anderson,1983) 7. 

Esta atitude prende-se com a «dimensao fanUistica» (Maffesoli, 
1979) que atravessa a vida quotidiana de uma comunidade, prende-se 
com a «imagina~ao simbolica» (Durand, 1984), com aquilo que Vattimo 
(1991) chama de «fabul~ao do mundo», e esta tambem directamente 
relacionada com a civiliza~ao dos media, que nos da uma imagem do 
mundo (fabula~ao) que constitui a propria objectividade do mundo. 

Entenda-se que nao se trata aqui de denunciar um tecido de ilusoes. 
Nao se trata tambem de denunciar qualquer aliena~ao. Trata-se antes de 

7. Tendo presente P. Bourdieu (1980: 67), podemos dizer que a identidade e 
representa~iio e e vontade. Significa isto que 0 sentido de perten~a e de reconhecimento 
da identidade, esta nas imagens (fic~5es) que traduzem a vontade individual e colectiva 
de uma comunidade se dar a conhecer como realidade distinta. 
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enunciar as formas e os conteudos revestidos pela fabula<;ao - essa 
actividade que permanentemente mistura 0 passado, 0 presente e 0 

futuro de uma comunidade, e prova a sua autenticidade. 
Esta atitude de racionalidade limitada revela as formas ret6ricas 

sobre as quais se constr6i uma identidade colectiva, sobretudo porque 
descobre, na pluralidade destas formas, a base para negar a unidade da 
hist6ria e para reconhecer a sua irredutivel pluralidade. Comer, vestir
-se, cantar e bailar, prover a subsistencia propria, apropriar-se do espa<;o, 
construindo casas, fazendo caminhos, etc., sao actividades feitas de 
sonho, de emo<;ao estetica, de prosaismo e de magia. Essa a razao por 
que Edgar Morin (1966: 159) diz que «quotidiano e fantastico sao a 
dupla face de uma mesma realidade». 

2. A FUN<;AO MEDIAD ORA DA AUTARQUIA 

Resistencia, abertura e autenticidade cultural sao no entanto atitu
des que apenas podemos conceber no ambito de uma «nova cultura 
voluntarista» (Bassand, 1987) - uma cultura que privilegie os factores 
s6cio-culturais e identitarios das comunidades regionais e locais e os 
dinamismos sociais ascendentes. 

Nesta estrategia que faz da dinamica cultural urn factor importante 
do desenvolvimento das comunidades regionais e locais, as autarquias 
podem desempenhar urn decisivo papel de media<;ao. 

2.1. Interprete da tensao necessaria entre regionalizac;ao e regio
nalismo, a autarquia pode assegurar uma media<;ao que generalize a 
resistencia cultural. 

Trata-se, com efeito, de urn tensao que se verifica sobretudo ao nivel 
politico-administrativo, mas que nao pode de modo a1gum rever-se nas 
posi<;oes extremadas de urn «radicalismo municipalista» ou de urn 
«bonapartismo centralista», como bern assinalam Fernando Ruivo e 
Ana Veneza (1988: 10). 

Alias, a articula<;ao entre poder autarquico e administra<;ao central e 
urn processo bern complexo: nela «se encontram simultaneamente for<;as 
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promotoras de autonomia e forc;as centralizadoras» (J. Mozzicafreddo 
et al., 1988: 88). E que, nao 0 esquec;amos, a autarquia e a expressao de 
uma vontade local, por urn lado, e a consequencia da poiftica de racio
nalizac;ao da estrutura administrativa do Estado central, por outro. 

Mas se e certo que as autarquias tambem sao Estado, embora local 
(Ruivo e Veneza, 1988: 19), a sua consistencia poiftica esta directamente 
ligada a capacidade de financiamento, a autonomia financeira, e ainda, 
como refere Mozzicafreddo e colaboradores (1988: 110), a capacidade 
de liderarem acc;oes de desenvolvimento local 8. 

A mediac;ao para a resistencia que os municfpios podem exercer esta 
pois directamente ligada a luta por uma efectiva descentralizac;ao, quer 
dizer, a luta pela democracia descentralizada (que exige competencias 
materiais e recurs os financeiros) e pela democracia cultural 9. 

Mas a exigencia de uma descentralizac;ao que reforce, mais, que 
tome possfvel a autonomia local, nao pode justificar qualquer centra
lismo intemo. J. Mozzicafreddo e colaboradores (1990: 623) dizem a 
este respeito que, a partir de 1985, a gestlio camarana parece ter entrado 
numa fase de descentralizac;ao de servic;o, atraves das Juntas de fregue
sia, e de transferencia de actividades camaranas para grupos s6cio
-econ6micos locais. A confirmar-se esta tendencia, as autarquias pode
rao por-se a salvo da tentac;ao centralista e, por outro lado, prestar 
urn contributo inestimavel a implantac;ao de uma efectiva democracia 
cultural. 

8. Nuno Portas (1988: 70) entende que teni residido no seu funcionamento como 
grupos de pressao 0 exito mais significativo dos municfpios no desenvolvimento local e 
regional. Especificando, pensa este autor no empenho com que os municfpios se tern 
batido, junto dos departamentos de Estado, e em representa~ao das aspira~5es ou das 
iniciativas locais, pela concretiza~ao mais acelerada de projectos. 

E possivel que a aprecia~ao de Nuno Portas seja justa. Mas, a se-Io, assinala urn bern 
magro exito autarquico. As iniciativas que F. Ruivo e A. Veneza, Mozzicafreddo et al., 
e 0 pr6prio Nuno Portas (1988: 69-70) entendem deverem ser protagonizadas pelas 
autarquias sao de uma natureza diferente daquelas que urn mero grupo de pressao pode 
empreender. 

9. Dizemos democracia cultural, e nao democratiza~ao da cultura. E que, segundo 
as palavras de M. Bassand (1987: 503), trata-se de promover uma cultura que estabele~a 
a conexao entre dinamismos descendentes (no sentido de partirem do centro e de 
criadores) e dinamismos ascendentes (isto e, dinamismos que partem das pniticas e das 
aspira~5es dos individuos e dos grupos, a todos os niveis da realidade social). 
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Mas a verdade e que quanta a este aspecto, Nuno Portas (1988: 78) 
e bern mais ceptico. Em seu entender, as freguesias ficam, na maior 
parte dos casos, «a margem do processo de tomada de decisoes», 
quando, como sabemos, a verdadeira descentraliza~ao (mormente em 
materia cultural) e a descentraliza~ao das decisoes. 

Associada a exigencia de uma democracia descentralizada e de uma 
democracia cultural, a media~ao para a resistencia exercida pelas autar
quias tambem se cumpre no fomento da actividade cultural na vertente 
patrimonial (folclore, monumentos,centros hist6ricos) (Portas, 1988: 
70-71), embora se fizermos fe em J. Mozzicafreddo e colaboradores 
(1988: 88), a defmi~ao de ac~oes marcadamente tradicionais na presente 
con juntura autarquica, de urn comprovado deflce de poder, seja apenas 
urn refUgio - 0 refUgio possivel e 0 refUgio com menos riscos. 

2.2. Interprete da tensao entre cosmopolitismo e bairrismo, a 
autarquia pode desempenhar uma media~ao que facilite a abertura 
cultural. 

Numa sociedade da comunica~ao generalizada, que toma as 
comunidades «trans e/ou inter-culturais» (Bassand, 1987: 509), quer 
dizer, que as toma «translocais», as autarquias podem constituir-se em 
media~ao para a abertura, gerindo a tensao entre uma vontade cosmo
polita, representada pelos tecnicos municipais, pela tecnocracia local 
(engenheiros, empresarios, planificadores, juristas), pelos actores 
culturais (artistas, autores, difusores), e uma vontade de identifica~ao e 
de enraizamento regional e local. 

o cosmopolitismo concebido como desenraizamento e tambem uma 
possibilidade de emancipa~ao, de liberta~ao do fetichismo etnocentrico, 
do terror da doxa localista. A partir de urn espa~o-tempo local, 0 cos
mopolitismo pode projectar no mundo a ac~ao humana. Por outras 
palavras, as culturas locais serao tanto mais livres, quanta mais mul
tiplicarem as conexoes concretas entre si e com 0 resto do mundo. 

Mas e urn facto que no momenta presente esta media~ao esta muito 
longe de ser conseguida. Sabemos que urn dos problemas centrais com 
que se debate a generalidade dos municipios portugueses e 0 da sua defi
ciente capacidade tecnica: os municipios nao s6 nao tern tecnicos com 
as qualidades exigidas, como, por outro lado, nao sabem tirar partido 
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dos seus conhecimentos especfficos (Portas, 1988: 72). E assim, a cares
tia de efectivos tecnicos municipais, que <<nao tern crescido nem em 
especialidades nem em numero desejado», junta-se a frequente incapaci
dade dos responsaveis politicos para motivarem e fixarem jovens tecnicos. 
Acresce ainda a tendencia para, na tomada de decisao, 0 poHtico substi
mar 0 conhecimento disciplinar do funcionano ou do assessor, e este, 
por sua vez, lavar dai as maos para evitar conflitos (Portas, 1988: 73). 

o cosmopolitismo e, no entanto, uma oportunidade para dar urn 
novo sentido a acc;ao do homem e para orientar a mudanc;a segundo 
novos modelos. E uma verdadeira reinterpretac;ao da vida da comunidade. 
E a autarquia pode desempenhar aqui urn papel, atraves de uma estrategia 
centrada na comunicac;ao, que fac;a confluir dinamismos sociais ascen
dentes (localistas) e processos sociais descendentes (cosmopolitas). 
Exercendo esta mediac;ao, a autarquia contribuira para a criac;ao de urn 
tecido s6cio-cultural, local e regional, feito de multiplas redes, que 
impedirao a anomia e a crispac;ao autista em experiencias sem futuro, 
que impedirao 0 fatalismo, a resignac;ao, 0 exodo. 

2.3. Interprete da tensao entre individualismo (tecnocratico) e asso
ciativismo, a autarquia pode exercer uma mediac;ao que ajude a 
comunidade a exprimir-se com autenticidade . 

Por individualismo tecnocratico entendemos a acc;ao daqueles que 
trabalham na promoc;ao de modelos onde tern papel de maior relevo a 
eficacia, a rentabilidade, a performance, 0 cosmopolitismo. E a acc;ao 
desenvolvida sobretudo pelos empresanos, engenheiros, juristas, pla
nificadores, economistas. 

Em contrapartida,denominamos acc;ao associativa a reivindicac;ao 
de fmalidades mais humanas para 0 progresso, a elaborac;ao de projectos 
de sociedade onde a autonomia, a identidade, 0 local, 0 particular, a 
diferenc;a e 0 subjectivo, ocupam urn lugar de eleic;ao. Temos em mente 
redes bastante informais e flutuantes de associac;oes, movimentos e 
individuos. 

A mediac;ao das autarquias no sentido de uma expressao mais auten
tica das comunidades e sugerida por Nuno Portas (1988: 73), quando 
preconiza que as autarquias alarguem os seus quadros tecnicos nao 
apenas a engenheiros e a arquitectos 10. Augusto Santos Silva (1987), 
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por sua vez, ve na·dinamizas;ao local (uma dinamizas;ao eventualmente 
enquadrada pelas autarquias) uma das possibilidades de futuro para os 
soci610gos. 

Com efeito, as autarquias devem generalizar uma ops;ao que esta 
ainda longe de ser maioritana, mas que pode dar lugar a uma via «alter
nativa» de desenvolvimento (Henriques, 1987) 11: aproveitamento de 
«sinergias locais espontaneas», ou induzidas atraves de Programas 
especificos (Programas comunitanos como LEDA, LEADER, Pobreza 
ill, etc.); aproveitamento do potencial que os agentes de desenvolvimento 
representam; urn maior empenhamento naquilo que se chama a «ani
mas;ao local», e que tern, entre outros objectivos, a crias;ao de ILE 
(lniciativas Locais de crias;ao de Emprego) 12. 

No mesmo sentido se pronunciam F. Ruivo e A. Veneza (1988: 14-
-15), que reconhecem uma preocupas;ao crescente das autarquias com a 
crias;ao de emprego, com a fixas;ao da populas;ao e de recursos humanos, 
com a inversao da tendencia para a terciarizas;ao, que ameas;a constituir, 
em alguns casos, a unica componente do desenvolvimento local. 

Mas uma medias;ao que facilite a expressao autentica das comu
nidades passa por outras preocupas;oes. Passa por uma exigencia de 

10. E poderiamos continuar a ideia de Nuno Portas. As autarquias deveriam alargar 
os seus quadros tecnicos nao apenas a juristas, economistas e especialistas em 
administra~ao publica, mas tambem a soci610gos, antrop610gos, psic610gos sociais e 
ge6grafos, enfim, ao vasto conjunto das ciencias sociais. 

1 L Mozzicafreddo et at. (1988: 95-96) sao bastante cepticos quanto a este aspecto. 
Constatando a debit interven~ao das autarquias no processo do desenvolvimento 
econ6mico, explicam-na nao apenas pela sua reduzida capacidade financeira ou por 
imposi~ao da actual defini~ao legislativa das competencias, mas tambem pela pr6pria 
concep~ao de desenvolvirnento que os autarcas exprimem. 

12. A anima~ao, que 1\ generalidade dos investigadores admite desempenhar urn 
papel decisivo na facilita~ao da mudan~a de atitude necessaria ao surgirnento de ILE 
(Bassand,1987), nao tern grandemente mobilizado em Portugal, quer <> poder central, 
quer 0 poder local. 

Num estudo recente de avalia~ao do programa ILE em Portugal (Henriques et ai., 
1991) sobre uma amostra de 147 ILE inquiridas directamente, de urn universo de 216 
que terao sido criadas em 1987, e assinalado (p. 19) que 63% das ILE nao conhecem 
qualquer forma de anirna~ao. E nas 53 ILE que puderam contar com algum apoio deste 
tipo, em 39% dos casos a anima~ao e atribuida a alguem das rela~oes s6cio-familia
res de urn dos membros das ILE, e em 33% e atribuida ao IEFP (p. 23). As autarquias, 
por seu lado, sao referidas em percentagens nao contabilizadas, mas certamente dimi
nutas. 
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qualidade no desenvolvimento, quer dizer, passa pela escolha de solu
~oes para os problemas de modo a que fiquem salvaguardadas as suas 
implica~oes ecol6gicas, ambientais, sociais e culturais: do desenho de 
uma pra~a ou dos caminhos municipais, ao tratamento de esgotos e a 
localiza~ao de urn bairro ou de uma area industrial; da escolha de tipos 
de casas que respeitem «Ie genie du lieu» e 0 modo de vida dos futuros 
habitantes, ao dimensionamento e a arquitectura para urn centro cul
tural ou urn equipamento desportivo (Portas, 1988: 71). 

A verdade, porem, e que pela escassez de recursos financeiros, 
por pressoes locais diferenciadas, por razoes de ordem eleitoral e por 
aquilo que J. Mozzicafreddo e colaboradores (1990) chamam de «grau 
zero» das actividades camarmas, a gestao municipal tem-se centrado 
sobretudo na resposta a solicita~oes imediatas e de rotina. Alem disso, 
falta as autarquias uma estrategia de interven~ao local que possibilite 
uma gestao racional e integrada (Mozzicafreddo et al., 1990: 623; Portas, 
1988: 71). 

3. PARA NAO CONCLUIR 

A identidade de uma comunidade implica a autonomia de uma 
afrrma~ao colectiva, quer dizer, capacidade de interven~ao. Ora, como 
largamente 0 tern demonstrado autores varios, nao se pode dizer que a 
capacidade financeira (Ruivo e Veneza, 1988) e a capacidade de liderar 
ac~oes de desenvolvimento (Mozzicafreddo et al., 1988), para apenas 
referirmos os aspectos mais salientes, sejam de molde a refor~ar a 
personalidade e a responsabilidade das comunidades locais. 

Dai que a ac~ao de media~ao que a vmos niveis pens amos poder ser 
exercida pelas autarquias, no sentido da expressao e da realiza~ao do 
pluralismo das culturas locais, continue a fazer-se de uma forma insu
ficiente e lacunar, por vezes mesmo com enviesamentos graves, 0 que 
tambem responsabiliza as autarquias pela descaracteriza~ao e pelo 
definhamento das culturas. 
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