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Introdução

Na úl ti ma dé ca da do sé cu lo pas sa do as sis tiu-se a um re no va do in te res se pe las
ques tões do as so ci a ti vis mo. Embo ra exis tam di fe ren ças teó ri cas e nor ma ti vas nas
pro pos tas en tão sur gi das, po de re mos no en tan to di zer que, na ge ne ra li da de, com -
par ti lham a cren ça nas vir tu des cí vi cas e de mo crá ti cas do en vol vi men to as so ci a ti -
vo, re ve lan do uma cla ra ins pi ra ção nas con cep ções li be ra is de Ale xis de
Toc que vil le.

As te o ri as cons tru í das a par tir do con ce i to de “ca pi tal so ci al”, par ti cu lar men -
te na ver são se mi nal de Put man (1993; 2000), ob ti ve ram uma di fu são so ci al que ex -
tra va sou o cam po ci en tí fi co e aca dé mi co. O con ce i to as sen ta em dois pi la res: por
um lado, as re des e nor mas de co o pe ra ção so ci al, em gran de par te con subs tan ci a -
das nas as so ci a ções e, por ou tro lado, a con fi an ça so ci al que se ge ra ria nes se con tex -
to re la ci o nal. O con ce i to de ca pi tal so ci al apli ca-se a um país, re gião ou qual quer
ou tra co mu ni da de, e per mi te ava li ar os ní ve is de co o pe ra ção nes se todo so ci al,
com im pli ca ções em áre as mu i to di ver sas, sen do as mais sa li en tes: a cons ciên cia cí -
vi ca e po lí ti ca, a in te gra ção so ci al e po lí ti ca, bem como as per for man ces no cam po
eco nó mi co e ins ti tu ci o nal.

As pro pos tas da de sig na da “de mo cra cia as so ci a ti va”, par ti lhan do os mes -
mos prin cí pi os das vir tu a li da des das as so ci a ções vo lun tá ri as, têm no en tan to um
ca rác ter mais nor ma ti vo e ins ti tu ci o na li za do. Jos hua Co hen e Joel Ro gers (1995),
in se rin do-se na cor ren te igua li tá ria dos neoplu ra lis tas, pro põem uma de le ga ção de
po de res do es ta do nas as so ci a ções se gun do fór mu las ins ti tu ci o na is em tudo aná lo -
gas a uma con cer ta ção so ci al alar ga da. Os be ne fí ci os do as so ci a ti vis mo, em ter mos
das im pli ca ções na edu ca ção cí vi ca dos ci da dãos, são con si de ra dos, mas o acen to
tó ni co é pos to nas re la ções ins ti tu ci o na is en tre o es ta do e as as so ci a ções.

Nes te mo de lo de de mo cra cia par ti ci pa ti va, os be ne fí ci os ad vin dos da ins ti tu -
ci o na li za ção das re la ções das as so ci a ções com o es ta do po dem ser sin te ti za dos nos
se guin tes pon tos: 1) os de ci so res po lí ti cos be ne fi ci a ri am de uma me lhor in for ma -
ção ca na li za da pe las as so ci a ções ins ti tu ci o nal men te or ga ni za das; 2) os di ver sos in -
te res ses es ta ri am re pre sen ta dos de uma for ma mais equi ta ti va; 3) ha ve ria um au -
men to da edu ca ção cí vi ca dos ci da dãos; 4) a par ti ci pa ção das as so ci a ções pos si bi li -
ta ria ga nhos de efi cá cia go ver na ti va.

Se gun do Van Deth (1997), as as so ci a ções vo lun tá ri as in du zem efe i tos po si ti -
vos, quer a ní vel ma cro-so ci al, quer mi cro-so ci al. No pri me i ro caso, pelo seu pa pel
de in ter me di a ção so ci al, pro pi ci an do a in te gra ção sis té mi ca en tre o in di ví duo e o
es ta do ou en tre os di fe ren tes gru pos do todo so ci al. A ní vel mi cro-so ci al, as
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as so ci a ções vo lun tá ri as de sen vol vem com pe tên ci as es pe cí fi cas e re des so ci a is,
que, em con jun to, fa vo re cem as con di ções para que os in di ví du os atin jam os seus
ob jec ti vos.

O in te res se ci en tí fi co por esta te má ti ca tem, aliás, cor res pon dên cia com o que
acon te ce na pró pria re a li da de po lí ti ca e so ci al. Múl ti plos si na is re ve lam a im por -
tân cia cres cen te con quis ta da pe las as so ci a ções: acor dos en tre es tas e o es ta do, no -
me a da men te no cam po da so li da ri e da de so ci al, da sa ú de e da edu ca ção; apo i os
con ce di dos, par ti cu lar men te pe las au tar qui as, às as so ci a ções de so li da ri e da de so -
ci al, cul tu ra is e des por ti vas; bem como a pre sen ça cons tan te nos me dia de di ri gen -
tes e mi li tan tes as so ci a ti vos pro nun ci an do-se so bre os di re i tos dos tra ba lha do res, a 
so li da ri e da de so ci al, a paz e os di re i tos hu ma nos, o pa tri mó nio, o am bi en te, a de fe -
sa dos gru pos mi no ri tá ri os, o ra cis mo, o abor to, en tre mu i tos ou tros pro ble mas
so ci a is.

Nes te con tex to, po de ría mos di zer que exis te um lar go con sen so so bre a im -
por tân cia das as so ci a ções na vida de mo crá ti ca das so ci e da des de sen vol vi das. No
en tan to, se apro fun dar mos mais esta ques tão, ve ri fi ca mos que a re a li da de é bas -
tan te mais com ple xa e, em cer tos as pec tos, con tra di tó ria.

A plu ra li da de de en ten di men tos não se res trin ge às te o ri as, re por ta-se ao pró -
prio con ce i to de as so ci a ção e ao cam po em pí ri co que abran gem. Se, por um lado, os
par ti dos po lí ti cos e, por ve zes, os sin di ca tos, pa re cem fi car ex clu í dos do con ce i to
de as so ci a ção, pe las re la ções que têm com o es ta do, por ou tro lado, na tra di ção an -
glo-sa xó ni ca, fala-se em as so ci a ção num sen ti do tão abran gen te que che ga a in clu ir 
a fa mí lia. Nes te sen ti do se com pre en de o uso da de sig na ção “as so ci a ções
vo lun tá ri as”.

Con si de ra mos como as so ci a ção todo o gru po de in di ví du os que de ci dem, vo -
lun ta ri a men te, pôr em co mum os seus co nhe ci men tos ou ac ti vi da des de for ma
con ti nu a da, se gun do re gras por eles de fi ni das, ten do em vis ta com par ti lhar os be -
ne fí ci os da co o pe ra ção ou de fen der ca u sas ou in te res ses (Me is ter, 1972). O vo lun ta -
ri a do de mar ca as as so ci a ções dos gru pos pri má ri os, como a fa mí lia, bem como de
or ga ni za ções es ta ta is de ca rá cer co er ci vo. A co o pe ra ção dis tin gue as as so ci a ções
das so ci e da des co mer ci a is, com fins lu cra ti vos e que se mo vi men tam numa pura
ló gi ca de mer ca do. Asso ci a ções, nes te sen ti do, re que rem a exis tên cia de uma so ci e -
da de plu ra lis ta e cons ti tu em um dos nó du los fun da men ta is da so ci e da de ci vil
( Habermas, 1996; Co hen e Ara to, 1999, ) ou do “ ter ce i ro sec tor” (van Til, 2000). Esta
ques tão será de sen vol vi da pos te ri or men te.

Des de logo se apre sen ta o se guin te pa ra do xo: como é que as as so ci a ções po -
dem ter tan tos efe i tos cí vi cos e de mo crá ti cos, quan do ape nas uma mi no ria se en -
vol ve nas as so ci a ções, sen do ain da me nor o nú me ro de in di ví du os que par ti ci pa de 
um modo ac ti vo?

Qu an to às im pli ca ções cí vi cas e po lí ti cas das as so ci a ções, as crí ti cas são múl -
ti plas: fal ta de de mo cra cia in ter na nas as so ci a ções, pre ju í zo para o in te res se ge ral
de vi do ao efe i to de fac ção, re ser vas quan to à le gi ti mi da de de re pre sen ta ção de mo -
crá ti ca das as so ci a ções (Burns, 2004), in go ver na bi li da de ou blo que a men to de de ci -
sões po lí ti cas de vi do ao “diá lo go so ci al”, pas si vi da de po lí ti ca e con for mis mo so -
cial como re sul tan tes da in te gra ção as so ci a ti va (Ro sen blum, 1998; Gals ton, 1991).
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O pro ble ma fica ain da mais com ple xo se con si de rar mos que as di fe ren tes po -
si ções in vo cam pes qui sas em pí ri cas cu jos re sul ta dos es ta ri am de acor do com as hi -
pó te ses avan ça das.1

Nes te con tex to, qual quer in ter pre ta ção de da dos em pí ri cos so bre o en vol vi -
men to as so ci a ti vo, mes mo numa pers pec ti va com pa ra ti va en tre pa í ses, fica, as sim, 
bas tan te pre ju di ca da. De fac to, fi ca rá sem pre a dú vi da so bre o sig ni fi ca do e as im -
pli ca ções de mo crá ti cas do que es ta mos efec ti va men te a me dir e a com pa rar.

Pro po mo-nos, as sim, num pri me i ro pon to, des lin dar te o ri ca men te al guns
dos pa ra do xos e con tra di ções que en vol vem a ques tão as so ci a ti va. Pre ten de-se,
por um lado, ca rac te ri zar as di fe ren tes im pli ca ções do en vol vi men to as so ci a ti vo na 
vida de mo crá ti ca e, por ou tro lado, dis tin guir os di fe ren tes ti pos de as so ci a ções.
Será pelo cru za men to des tas duas ver ten tes que po de re mos vi su a li zar me lhor os
efe i tos di fe ren ci a dos das as so ci a ções.

Com base nas con si de ra ções teó ri cas avan ça das, ire mos se gui da men te ana li -
sar o en vol vi men to as so ci a ti vo em Por tu gal, com pa ran do-o com ou tros pa í ses
eu ro pe us.

Fi nal men te, fa re mos uma in ter pre ta ção in te gra da dos re sul ta dos, pro cu ran -
do ca rac te ri zar o pa pel das as so ci a ções na so ci e da de ci vil por tu gue sa e os seus re -
fle xos na vida de mo crá ti ca.

Sociedade civil e democracia: o papel das associações

Toc que vil le con si de ra va que, nas con di ções de vida das so ci e da des mo der nas in -
dus tri a is, os in di ví du os, ab sor vi dos pela luta diá ria de sub sis tên cia ou de aqui si -
ção de bens ma te ri a is, ten di am a de sin te res sar-se do in te res se co lec ti vo e, por tan to, 
da vida po lí ti ca da co mu ni da de. Este afas ta men to dos in di ví du os da po lí ti ca pro -
pi ci a va os ris cos de ti ra nia, na me di da em que, sem o con tro lo dos ci da dãos, o po -
der de es ta do po dia mais fa cil men te ser con quis ta do por um dés po ta ou um pe que -
no gru po or ga ni za do (Toc que vil le, 2001).

Tra ta va-se, as sim, para o au tor, de cri ar as con di ções que fa vo re ces sem o en -
vol vi men to dos in di ví du os nos pro ble mas so ci a is e po lí ti cos da sua co mu ni da de. A 
so lu ção pas sa va, em par te, por ins ti tu i ções po lí ti cas mais aber tas à par ti ci pa ção
dos ci da dãos, que o au tor re co nhe cia exis ti rem no mo de lo po lí ti co ame ri ca no. Nes -
te sen ti do se com pre en de a sua de fe sa do fe de ra lis mo, da des cen tra li za ção po lí ti ca, 
do sis te ma par la men tar com duas câ ma ras, da exis tên cia de jú ris po pu la res, da de -
mo cra cia di rec ta em al gu mas si tu a ções, no me a da men te a ní vel lo cal. Não in te res -
sa, no en tan to, de sen vol ver esta li nha de aná li se po lí ti ca, por nos afas tar do pro ble -
ma em ca u sa.

O mo de lo de ins ti tu i ções po lí ti cas, sen do im por tan te, não re sol ve, por si só, o
pro ble ma. As as so ci a ções, mais pró xi mas do ci da dão do que as ins ti tu i ções po lí ti -
cas, de sem pe nha ri am esse pa pel me di a dor en tre os ci da dãos e os pro ble mas ou
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in te res ses da co mu ni da de. Toc que vil le não vi sa va ape nas as as so ci a ções po lí ti cas
ou aque las que, de al gu ma for ma, se di rec ci o na vam para as gran des ques tões so -
ciais. Ele en ten dia que o en vol vi men to dos ci da dãos nas ques tões co lec ti vas, qua is -
quer que elas fos sem, de sen vol via as vir tu des cí vi cas e abria o ca mi nho para o en -
vol vi men to po lí ti co.

Inte res sa, nes te pon to, sa li en tar a ori gi na li da de da pro pos ta teó ri ca de
 Tocqueville no con tex to do pen sa men to li be ral.

Para John Lock (1967) a or dem so ci al pode atin gir-se por me i os não es ta ta is,
atra vés de con tra tos es ta be le ci dos en tre in di ví du os li vres, que são a base da so ci e -
da de ci vil. As as so ci a ções vo lun tá ri as são a base da so ci e da de ci vil, mas elas en glo -
bam todo o tipo de con tra tos, no me a da men te os que se es ta be le cem na or dem co -
mer ci al, em que a boa-fé en tre as par te tem o seu fun da men to na mo ral re li gi o sa. O
es ta do é o ga ran te des tas re la ções e com fun ções que não po dem ser atin gi das por
via das ac ções vo lun tá ri as. Exis te, as sim, uma vi são dual da so ci e da de: es ta do e so -
ci e da de ci vil.

O que, de fac to, dis tin gue o pen sa men to de Toc que vil le no con tex to li be ral é a
im por tân cia con fe ri da às ac ções vo lun tá ri as, não in se ri das na ló gi ca do mer ca do.
Os in te res ses e as ori en ta ções nor ma ti vas dos ci da dãos, ca na li za das pe las as so ci a -
ções, in for ma vam e mo de ra vam o po der de es ta do, ao mes mo tem po que au men ta -
vam a cons ciên cia cí vi ca e po lí ti ca dos ci da dãos.

Caracterização dos diversos efeitos democráticos das associações

O pen sa men to po lí ti co ac tu al re cu pe ra e de sen vol ve es tas ide i as, atra vés da re for -
mu la ção do con ce i to de so ci e da de ci vil e do pa pel das as so ci a ções. To me mos como
re ferên cia as con cep ções teó ri cas de Ha ber mas (1996) e Co hen e Ara to (1999).

Para o pri me i ro des tes au to res, “a so ci e da de ci vil, o seu nú cleo fun da men tal,
está nas as so ci a ções não es ta ta is e não eco nó mi cas (vo lun tá ri as) que li gam as es tru -
tu ras co mu ni ca ci o na is do es pa ço pú bli co à com po nen te ‘so ci al’ do mun do vi vi do”
(Ha ber mas, 1996). Nes te en ten di men to, pres su põe-se que os in di ví du os se or ga ni -
zem au to no ma men te na plu ra li da de de as so ci a ções e gru pos in for ma is, num qua -
dro le gal de res pe i to pe los di re i tos e li ber da des fun da men ta is e com re ser va de ac -
tu a ção do es ta do re la ti va men te aos es pa ços pri va dos (Co hen e Ara to, 1999).

A so ci e da de fun ci o na ria a três ní ve is: o es ta tal, se gun do uma ló gi ca de de ci -
sões co er ci vas e com vin cu la ção uni ver sal no ter ri tó rio que abran ge; o mer ca do, em 
que os in di ví du os ac tu am com ob jec ti vos de lu cro em sis te ma com pe ti ti vo; e, por
úl ti mo, a so ci e da de ci vil, as sen te na ac ção vo lun tá ria e na li vre as so ci a ção dos in di -
ví du os, sem fins lu cra ti vos.

As as so ci a ções, nú cleo fun da men tal da so ci e da de ci vil, trans põem para o es -
pa ço pú bli co os pro ble mas vi vi dos pe los in di ví du os na es fe ra pri va da, re for mu -
lan do-os em pro ble mas so ci a is, que se rão ob jec to de dis cus são pú bli ca alar ga da,
em gran de par te atra vés dos me i os de co mu ni ca ção so ci al. Estes de vol vem aos in -
di ví du os uma le i tu ra plu ral e so ci al dos seus pro ble mas, num pro ces so que é si -
mul ta ne a men te en ri que ce dor da de li be ra ção de mo crá ti ca e da cons ciên cia so ci al e
po lí ti ca dos ci da dãos.
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Todo este pro ces so, in clu in do o en vol vi men to as so ci a ti vo, po de rá ser me lhor
com pre en di do se con si de rar mos os mo vi men tos so ci a is e as clas ses so ci a is que, a
mon tan te, dão co e rên cia e sen ti do de in ter ven ção à ac tu a ção dos agen tes so ci a is
(Off, 1985 e 1988; Tou ra i ne, 1982; Eder, 1993).

Não é esta, no en tan to, a pers pec ti va que ire mos de sen vol ver. Inte res sa-nos
cen trar a nos sa aná li se nos efe i tos de mo crá ti cos das as so ci a ções. Con si de re mos,
como re fe rên cia prin ci pal, a pro pos ta de War ren (2001 e 2004), que es ti pu la três ní -
ve is nos qua is es ses efe i tos se fa zem sen tir:

— efe i tos a ní vel in di vi du al: au men to da in for ma ção, das com pe tên ci as sim bó li -
cas, do sen ti men to de po der par ti ci par, do sen ti do crí ti co, da to le rân cia so ci al
e po lí ti ca e das vir tu des cí vi cas em ge ral;

— efe i tos ao ní vel da es fe ra pú bli ca: re pre sen ta ção de in te res ses de gru pos es pe cí fi -
cos; con tri bu i ção para a co mu ni ca ção pú bli ca e para a de li be ra ção po lí ti ca;

— efe i tos ins ti tu ci o na is: re pre sen ta ção de in te res ses, iden ti da des e ori en ta ções
nor ma ti vas, su por te de ac ções co lec ti vas de pro tes to e re sis tên cia, fun ções de
co or de na ção e re gu la ção, pa pel sub si diá rio na im ple men ta ção de po lí ti cas
pú bli cas.

Esta mos ago ra em con di ções de en fren tar o pa ra do xo ini ci al men te ex pos to: como é 
que o as so ci a ti vis mo po de rá ter im pli ca ções de mo crá ti cas tão vas tas, se a per cen ta -
gem de in di ví du os que se en vol vem ac ti va men te nas as so ci a ções é tão pe que na?

A ques tão, as sim pos ta, tem sub ja cen te a ide ia de os efe i tos de mo crá ti cos se
res trin gi rem à par ti ci pa ção dos in di ví du os na vida in ter na das as so ci a ções. Ora, no 
nos so en ten di men to, os efe i tos de mo crá ti cos ma ni fes tam-se, tam bém, por ou tras
vias. As as so ci a ções ca na li zam para a es fe ra pú bli ca in for ma ções, re i vin di ca ções e
ori en ta ções nor ma ti vas e va lo ra ti vas que per mi tem en ri que cer o pro ces so de li be -
ra ti vo. Os efe i tos a ní vel in di vi du al, no me a da men te a trans for ma ção da cons ciên -
cia so ci al e po lí ti ca, são tam bém o re sul ta do des ta dis cus são pú bli ca.

A trans for ma ção das as so ci a ções nos úl ti mos anos vai, aliás, no sen ti do da
me nor mi li tân cia in ter na, com pen sa da por um re for ço da sua in ter ven ção na es fe ra 
pú bli ca, quer na re pre sen ta ção de in te res ses de gru po, quer na de fe sa de va lo res e
nor mas so ci a is (Skoc pol, 1999). Este sen ti do de mu dan ça apli car-se-ia aos pró pri os
par ti dos po lí ti cos, na me di da em que di mi nui a ac ção mi li tan te, que é subs ti tu í da
pela re la ção me diá ti ca en tre os ac to res po lí ti cos e os ci da dãos (Bre chon e De vil le,
1998; Dal ton, 1999; Schwe is guth, 2002).

Te re mos tam bém de con si de rar que as as so ci a ções po de rão de sem pe nhar
fun ções de co or de na ção, no me a da men te atra vés de acor dos en tre si ou com ins ti -
tu i ções es ta ta is, as sim como po de rão ter um pa pel ac ti vo e di rec to na im ple men ta -
ção de po lí ti cas pú bli cas. Tam bém nes tes ca sos exis tem be ne fí ci os de mo crá ti cos,
na me di da em que os ga nhos fun ci o na is e de efi cá cia go ver na ti va con tri bu em para
a le gi ti ma ção das ins ti tu i ções de mo crá ti cas.
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Caracterização dos diferentes tipos de associações

Escla re ci do o pro ble ma da am pli tu de dos efe i tos de mo crá ti cos das as so ci a ções, fi -
ca rão, ain da, por re sol ver as dú vi das e re ser vas so bre os seus efe i tos es pe cí fi cos
que, como já vi mos, são di fe ren ci a dos. Nes te sen ti do é ló gi co con si de rar que a ma -
ni fes ta ção de um ou ou tro des ses efe i tos de pen de rá do tipo de as so ci a ção que es ta -
mos a con si de rar.

Os au to res que tra ba lham nes ta área se guem di fe ren tes es tra té gi as para dis -
tin guir as as so ci a ções e agru pá-las em ca te go ri as ten den ci al men te ho mo gé ne as.
Uma pri me i ra op ção con sis te em de fi nir ti po lo gi as de as so ci a ções por cri té ri os pu -
ra men te teó ri cos (Kri e si e ou tros, 1995; Put man, 2000). Numa se gun da op ção, e
com apo io em téc ni cas de aná li se es ta tís ti ca mul ti va ri a da, no me a da men te a aná li se 
fac to ri al em com po nen tes prin ci pa is, cons tro em-se ta xo no mi as de as so ci a ções, de
acor do com a pro xi mi da de exis ten te en tre elas, que são cap ta das pe las pre fe rên ci as 
de en vol vi men to dos agen tes so ci a is. Com bi nan do es tas duas pers pec ti vas, Wes sel 
(1997) dis tin gue três ti pos: as so ci a ções po lí ti cas (que in clu em as as so ci a ções so ci o -
pro fis si o na is), as so ci a ções que ex pres sam os no vos mo vi men tos so ci a is e as so ci a ções
de ca rác ter so ci al. Van Deth e Kre u ter (1998) che gam a uma pro pos ta mu i to se me -
lhan te: as so ci a ções que ex pres sam a nova agen da po lí ti ca, as as so ci a ções de ca rác ter
so ci al (que in clu em as as so ci a ções re li gi o sas e de so li da ri e da de so ci al) e as as so ci a -
ções que ex pres sam os in te res ses tra di ci o na is (par ti dos po lí ti cos e or ga ni za ções
so ci o pro fis si o na is).

Os es tu dos fe i tos so bre a re a li da de por tu gue sa in se rem-se, pre do mi nan te -
men te, na pers pec ti va dos mo vi men tos so ci a is, ou da ex pres são so ci al ou po lí ti ca
de seg men tos so ci a is es pe cí fi cos (Ca pu cha, 1990; Ca ri ta e Ro sen do, 1993; Albu -
quer que e ou tros, 2000; Nave e Fon se ca, 2000; Ta va res, 2001; Mar tins, 2001). Nes te
con tex to, a de fi ni ção de ti po lo gi as as so ci a ti vas não se re ve la, em ge ral, como in ves -
ti men to pri o ri tá rio, em bo ra exis tam ex cep ções (Mar tins, 2001).

A pro pos ta que ire mos de sen vol ver in cor po ra ele men tos das duas vias me to -
do ló gi cas ini ci al men te in di ca das. De fi ni mos, pri me i ra men te, no se gui men to da
pro pos ta de War ren (2001), um con jun to de cri té ri os de aná li se das as so ci a ções de
acor do com as suas im pli ca ções de mo crá ti cas. Esses cri té ri os re fe rem-se às re la ções 
das as so ci a ções com o meio en vol ven te — o mer ca do, o es ta do e a so ci e da de ci vil
—, aos ob jec ti vos que pros se guem e aos re cur sos que ge rem. Se gui da men te, pro cu -
ra re mos re du zir a di ver si da de de en vol vi men tos as so ci a ti vos, cons ti tu in do “gru -
pos de as so ci a ções” com al gu ma ho mo ge ne i da de, atra vés de um pro ces so in du ti -
vo e es ta tís ti co (aná li se fac to ri al em com po nen tes prin ci pa is das va riá ve is cor res -
pon den tes aos en vol vi men tos nas di ver sas as so ci a ções). Fi nal men te apli ca re mos
os cri té ri os an te ri or men te de fi ni dos aos di fe ren tes “gru pos de as so ci a ções”, ob ti -
dos por via in du ti va, com o ob jec ti vo de ana li sar o con tri bu to es pe cí fi co de cada
um para o fun ci o na men to de mo crá ti co.

Con vém des de já es cla re cer que os cri té ri os pro pos tos não in clu em a ca rac te -
ri za ção do gru po so ci al su por te: nas suas iden ti da des, va lo res e ori en ta ções es pe cí -
fi cas. Não es ta mos, efec ti va men te, a se guir a ló gi ca dos mo vi men tos so ci a is, que
im pri mem na ac ção co lec ti va uma mes ma mar ca de ori gem. Por exem plo, di zer
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que uma as so ci a ção é de ca rác ter cul tu ral es cla re ce-nos so bre os seus ob jec ti vos e,
pro va vel men te, as suas re la ções com o es ta do, mas pou co nos diz so bre a sua tra jec -
tó ria an te ri or, a com po si ção so ci al dos seus mem bros e as suas ori en ta ções mais es -
pe cí fi cas. Esta é uma li mi ta ção da aná li se que não que re mos es ca mo te ar.

Para dis tin guir as as so ci a ções em ter mos dos seus efe i tos de mo crá ti cos
 Warren (2001) co me ça por con si de rar três cri té ri os, a par tir dos qua is, e por com bi -
na ções en tre eles, che ga à sua ti po lo gia. Fi xe mo-nos, ape nas, nos cri té ri os avan ça -
dos pelo au tor.

Pri me i ro cri té rio: grau em que uma as so ci a ção é mais ou me nos vo lun tá ria. Ao re cu -
sar a in ter pre ta ção di co tó mi ca — uma as so ci a ção é, ou não é vo lun tá ria — pre ten de 
ava li ar as pres sões ou con di ci o nan tes ob jec ti vas que di fi cul tam a sa í da do as so ci a -
do ou o im pe lem a per ma ne cer.

A vi são cor ren te é que as as so ci a ções não vo lun tá ri as — a fa mí lia, por exem -
plo, que na tra di ção ame ri ca na é in clu í da nes te gru po — te ri am fra cas im pli ca ções
de mo crá ti cas, de vi do às suas ca rac te rís ti cas in ter nas de co er ci vi da de. A in ter pre ta -
ção dada pelo re fe ri do au tor vai em sen ti do con trá rio. Ha ven do bens co muns a ge -
rir ou in te res ses ex ter nos a de fen der, os as so ci a dos não es tão dis pos tos a aban do -
nar a as so ci a ção ao pri me i ro con fli to, por que têm mais a per der se sa í rem do que se
per ma ne ce rem e lu ta rem pe las suas po si ções. Este se ria o caso das as so ci a ções de
pro du ção de bens e ser vi ços, bem como de re pre sen ta ção de in te res ses, como os
sin di ca tos. Cri am-se as con di ções para o es ta be le ci men to de re gras in ter nas de re -
so lu ção de con fli tos que pro pi ci am o de sen vol vi men to de va lo res de to le rân cia e
res pe i to pe los ou tros.

Sem ne gar mos em ab so lu to a va li da de des te en ten di men to, que re mos, no en -
tan to, apre sen tar al gu mas re ser vas à in ter pre ta ção dada por War ren, que de ri vam da 
au sên cia na aná li se de con si de ra ções so bre as re la ções de po der in ter nas às as so ci a -
ções e so bre a sua tra jec tó ria an te ri or. De fac to, as pres sões para a con ti nu i da de do in -
di ví duo na as so ci a ção, de ri va das do seu pró prio in te res se em per ma ne cer nela, não
con du zem ne ces sa ri a men te a re gras de re gu la ção in ter na de con fli tos e res pe i to pela
to le rân cia. Um po der au to crá ti co ins ta la do po de rá usar o in te res se dos as so ci a dos
para per ma ne ce rem na as so ci a ção, para cri ar me ca nis mos de per pe tu a ção do po der
e de es ma ga men to das opo si ções. Essas si tu a ções são mais vi sí ve is quan do a as so ci a -
ção de tém po de res de le ga dos do es ta do para ou tor gar tí tu los, ge rir bens ou ser vi ços
ou or ga ni zar in te res ses eco nó mi cos, em re gi me de mo no pó lio.

Se gun do cri té rio: re cur sos e ori en ta ções para o meio en vol ven te. Estes re cur sos têm
a ver com as nor mas e va lo res so ci a is (como a so li da ri e da de, iden ti da de par ti lha da
ou va lo res so ci a is), o po der de es ta do ou o mer ca do. As as so ci a ções do pri me i ro
tipo ten dem a ser mais ho mo gé ne as so ci al men te, o que fa ci li ta a co o pe ra ção e a ac -
ção co lec ti va, mas, em con tra par ti da, es sas as so ci a ções li dam mal com os con fli tos
in ter nos. Os dis si den tes ten de rão a sair da as so ci a ção. As as so ci a ções de raiz reli -
giosa ou ét ni ca exem pli fi cam bem este tipo. Nes te as pec to, as im pli ca ções de mo -
crá ti cas são me no res em ter mos de de mo cra cia in ter na.

As as so ci a ções di rec ci o na das para o po der de sem pe nham um pa pel im por -
tan te no de ba te de mo crá ti co, de sen vol vem com pe tên ci as sim bó li cas e o sen ti do de
in ter ven ção, in clu si ve no cam po po lí ti co, po ten ci an do as ac ções co lec ti vas.
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As as so ci a ções vi ra das para o mer ca do têm me nor pre sen ça na es fe ra pú bli ca, 
ex cep to quan do os seus in te res ses são afec ta dos, mas de sen vol vem em ma i or grau
a co o pe ra ção e as com pe tên ci as pro fis si o na is. Ha ven do bens co muns a ge rir, ten -
dem a de sen vol ver me ca nis mos in ter nos de re so lu ção de con fli tos. Estão nes te
caso as co o pe ra ti vas de pro du ção e con su mo, as as so ci a ções de con do mí nio e de
ges tão de pa tri mó nio co mum.

Ter ce i ro cri té rio: ob jec ti vos que as as so ci a ções pros se guem. Inte res sa sa ber se os
 objectivos se di ri gem es sen ci al men te para os seus mem bros ou para um bem co -
mum da so ci e da de a que per ten cem. Este as pec to é im por tan te para ava li ar a con -
tri bu i ção da as so ci a ção para o de ba te na es fe ra pú bli ca. Qu an do os ob jec ti vos ex ce -
dem os in te res ses es tri tos dos as so ci a dos exis tem me lho res con di ções para o es ta -
be le ci men to de par ce ri as ou acor dos com ou tras ins ti tu i ções, por ra zões es tra té gi -
cas. Ge ram-se, as sim, ga nhos de mo crá ti cos no cam po de li be ra ti vo. As as so ci a ções
vi ra das para si pró pri as, como os gru pos ét ni cos, re li gi o sos ou cor po ra ti vos, em bo -
ra de sem pe nhem fun ções re pre sen ta ti vas, dão pou cos con tri bu tos para o de sen -
vol vi men to das vir tu des cí vi cas.

Algu mas des tas ca rac te rís ti cas têm efe i tos de mo crá ti cos que se anu lam ou
opõem. A re pre sen ta ção de in te res ses ou de fe sa de ca u sas pres su põe, por ra zões de 
efi cá cia, que a afir ma ção ex ter na sur ja a uma só voz e se ma ni fes te na hora mais
con ve ni en te. Ora, es tas ca rac te rís ti cas cho cam, mu i tas ve zes, com a ne ces si da de de 
de ba te e do es ta be le ci men to de con sen sos a ní vel in ter no. Como uma dada as so ci a -
ção tem, por ve zes, mais do que um ob jec ti vo, in te res sa, as sim, ana li sar a com pa ti -
bi li da de e pri o ri da de es ta be le ci da en tre eles para po der mos aju i zar das suas im pli -
ca ções de mo crá ti cas.

Ao ace i tar mos esta pro pos ta, es ta mos a re co nhe cer que não se pode dar uma
res pos ta glo bal e ta xa ti va so bre as im pli ca ções de mo crá ti cas das as so ci a ções, con -
si de ra das no seu todo e in dis tin ta men te. Os efe i tos são di fe ren ci a dos de acor do
com os cri té ri os apre sen ta dos.

A participação associativa dos portugueses numa perspectiva
comparativa europeia

No âm bi to de uma pes qui sa so bre as ati tu des e o com por ta men to so ci al e po lí ti co
dos por tu gue ses, foi re a li za do um in qué ri to, apli ca do em me a dos de 2001, do qual
cons ta va uma par te so bre o en vol vi men to dos por tu gue ses nas as so ci a ções.2 Esse
mes mo in qué ri to foi apli ca do em doze pa í ses eu ro pe us, o que nos per mi te fa zer
uma aná li se con tex tu a li za da do caso por tu guês.3
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No ques ti o ná rio apli ca do, os in di ví du os eram so li ci ta dos a res pon der a
uma ba te ria ex ten sa de per gun tas so bre as di ver sas as so ci a ções em que es ti ve -
ram en vol vi dos nos úl ti mos 12 me ses (lis ta de 27 ti pos de as so ci a ções). Con si de -
ra va-se que o in di ví duo es ta va en vol vi do numa as so ci a ção se par ti ci pa va numa 
ac ti vi da de pla ne a da, se do a va di nhe i ro, fa zia tra ba lho vo lun tá rio ou sim ples -
men te era mem bro da as so ci a ção. Num se gun do mo men to, pre ten dia-se sa ber o 
grau de en vol vi men to nas as so ci a ções re la ti va men te às qua is res pon deu afir -
ma ti va men te, in qui rin do-o so bre as mo da li da des de en vol vi men to aci ma
dis cri mi na das.

Fo ram co lo ca das ou tras ques tões so bre o en vol vi men to nas as so ci a ções, que
re fe ri re mos quan do for ne ces sá rio. De qual quer for ma, es ta mos pe ran te um in qué -
ri to ao en vol vi men to as so ci a ti vo com uma abran gên cia e es pe ci fi ca ção que jul ga -
mos não ter pre ce dên cia nos es tu dos quan ti ta ti vos re a li za dos em Por tu gal. Se as
van ta gens des ta cap ta ção exa us ti va são ób vi as, tam bém tem um in con ve ni en te:

IMPLICAÇÕES DEMOCRÁTICAS DAS ASSOCIAÇÕES VOLUNTÁRIAS 41

Número de
associações

Países

Alemanha Dinamarca Espanha Holanda Moldávia Noruega Portugal Roménia

Três ou mais 21,7 57,4 12,8 62,0 2,5 72,8 11,0 2,1
Duas 21,0 19,8 11,6 15,6 2,8 13,1 12,7 4,0
Uma 27,1 14,9 23,9 11,5 14,4 9,5 29,7 13,6
Nenhuma 30,2 7,9 51,6 10,9 80,2 4,6 46,6 80,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Quadro 1 Nú me ro de as so ci a ções em que o su je i to está en vol vi do, por país (per cen ta gem)

Tipos de associações Países

Alemanha Dinamarca Espanha Holanda Moldávia Noruega Portugal Roménia

Consumidores 0,5 3,4 1,0 13,2 0,8 13,8 1,9 0,2
Defesa de direitos de
cidadania e valores 

10,5 26,0 10,9 42,6 2,5 61,6 4,5 1,3

Interesses empresariais ou
financeiros

3,5 11,9 3,2 9,5 3,9 11,3 2,4 1,6

Pais e moradores 4,9 41,6 10,1 27,9 3,2 39,1 4,8 5,2
Pensionistas e ex-combatentes 4,1 18,3 6,1 11,0 1,7 10,0 1,6 1,9
Solidariedade social e
religiosas

20,6 35,6 19,5 46,2 4,0 46,7 25,6 3,6

Desportivas, culturais e
recreativas

49,3 59,0 21,7 59,4 5,2 73,9 28,0 2,9

Sindicais e socioprofissionais 11,4 60,0 7,7 28,7 5,6 53,0 7,6 6,4
Partidos políticos 3,9 8,2 2,8 8,4 2,5 12,8 2,8 4,1
Em pelo menos uma
associação*

69,8 92,1 48,4 89,2 19,8 95,4 53,4 19,6

Nota: *Este va lor con si de ra al guns ti pos de as so ci a ções que não fo ram con tem pla dos em qual quer das
ca te go ri as an te ri o res.

Quadro 2 Per cen ta gem de su je i tos com en vol vi men to nos di ver sos ti pos de as so ci a ções
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não po de mos es ta be le cer com pa ra ções com si tu a ções an te ri o res, o que im pos si bi li -
ta aná li ses di a cró ni cas.

O envolvimento nos diferentes tipos de associações: uma visão global

O qua dro 1 dá uma ide ia ge ral do ní vel de en vol vi men to as so ci a ti vo nos di fe ren tes
pa í ses eu ro pe us con si de ra dos, atra vés da per cen ta gem de res pon den tes de cada
país que es tão en vol vi dos em três ou mais as so ci a ções, em duas, em uma ou em ne -
nhu ma (as as so ci a ções con si de ra das de ve rão ser de ti pos di fe ren tes). Des de logo se 
cons ta ta que o en vol vi men to as so ci a ti vo em Por tu gal é aná lo go ao de Espa nha, su -
pe ri or ao dos pa í ses de les te se lec ci o na dos (Mol dá via e Ro mé nia) e in fe ri or a to dos
os ou tros, mu i to es pe ci al men te os pa í ses nór di cos.

Na ló gi ca do que an te ri or men te foi dito, as per cen ta gens glo ba is de en vol vi -
men to as so ci a ti vo dão-nos uma ide ia pou co pre ci sa das im pli ca ções de mo crá ti cas.
Inte res sa ana li sar esse en vol vi men to por ti pos de as so ci a ções.

O qua dro 2 apre sen ta as per cen ta gens de en vol vi men to nos di fe ren tes ti pos
de as so ci a ções em Por tu gal e em mais sete pa í ses eu ro pe us es co lhi dos para a com -
pa ra ção: a Espa nha, como país do sul da Eu ro pa com ca rac te rís ti cas cul tu ra is pró -
xi mas de Por tu gal; a Ho lan da e a Ale ma nha, como pa í ses de sen vol vi dos do cen tro
eu ro peu; a Di na mar ca e a No ru e ga, como pa í ses nór di cos, com re co nhe ci da cul tu ra 
cí vi ca e par ti ci pa ti va; e, fi nal men te, a Mol dá via e a Ro mé nia, como pa í ses de les te
com pas sa do re cen te no qua dro de mo crá ti co e li be ral.

Os vin te e sete ti pos de as so ci a ções pre sen tes no ques ti o ná rio do in qué ri to fo -
ram agru pa dos em nove gru pos, de acor do com as aná li ses fac to ri a is fe i tas e o nú -
me ro mí ni mo es ta tis ti ca men te re pre sen ta ti vo do gru po. O qua dro 3 apre sen ta tam -
bém os en vol vi men tos ac ti vos (em que os in di ví du os, ou par ti ci pam nas ac ti vi da -
des da as so ci a ção, ou dão tra ba lho vo lun tá rio) para as mes mas as so ci a ções e pa í -
ses, cu jos re sul ta dos são se me lhan tes aos an te ri o res.

Ana li se mos os da dos ob ti dos se gun do os cri té ri os de im pli ca ções de mo crá ti -
cas apre sen ta dos no pon to an te ri or e numa du pla ver ten te: con si de ran do só a re a li -
da de na ci o nal, isto é, com pa ran do os ma i o res ou me no res en vol vi men tos nos di fe -
ren tes ti pos de as so ci a ções; e, numa se gun da ver ten te, com pa ran do os va lo res ob ti -
dos em Por tu gal com os cor res pon den tes dos ou tros pa í ses eu ro pe us.

Re la ti va men te a Por tu gal, o tipo de as so ci a ções em que as per cen ta gens de
en vol vi men to re gis tam va lo res mais ele va dos são “as as so ci a ções des por ti vas, cul -
tu ra is e re cre a ti vas”, logo se gui do das “as so ci a ções de so li da ri e da de so ci al e reli -
giosas”. O qua dro 3, re fe ren te ao en vol vi men to ac ti vo, dá-nos re sul ta dos se me -
lhan tes. Esta mos, as sim, pe ran te as so ci a ções com alto grau de vo lun ta ri a do, que se
mo vem no cam po da “co mu ni ca ção, cul tu ra e nor mas so ci a is” e com ob jec ti vos di -
rec ci o na dos para os seus mem bros, com ex cep ção das as so ci a ções de so li da ri e da de 
so ci al.

Qu a is as im pli ca ções de mo crá ti cas des te en vol vi men to as so ci a ti vo, na ló gi ca
teó ri ca an te ri or men te apre sen ta da?

Ao ní vel dos in di ví du os, a ge ne ra li da de des tas as so ci a ções pro pi ci am a in te -
gra ção so ci al, re for çam as iden ti da des, pos si bi li tam a co o pe ra ção, mas não
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de sen vol vem gran des com pe tên ci as sim bó li cas, pro fis si o na is ou po lí ti cas, ex cep to 
ao ní vel do seu pes so al di ri gen te. Estas as so ci a ções ten dem a li dar mal com os con -
fli tos, quer in ter nos, quer ex ter nos, não de sen vol ven do, por isso, nor mas e re gras
in ter nas de de ba te e de li be ra ção.

Qu an to à con tri bu i ção para o de ba te na es fe ra pú bli ca, po de ría mos di zer que
ela é ge ne ri ca men te fra ca e, quan do exis te, vai num sen ti do con sen su al, com pou -
cos con tri bu tos para a de li be ra ção de mo crá ti ca. Se con si de rar mos, por exem plo, as
as so ci a ções des por ti vas ou cul tu ra is, ve ri fi ca mos que elas, quan do se apre sen tam
nos me i os de co mu ni ca ção so ci al, ten dem ape nas a va lo ri zar a sua iden ti da de, as
suas tra di ções e o con sen so so ci al, es qui van do-se às ques tões mais po lí ti cas ou con -
fli tu a is. Excep tu am-se as si tu a ções em que es tão em ca u sa os apo i os fi nan ce i ros a
re ce ber por es sas as so ci a ções.

Ao ní vel ins ti tu ci o nal, exis tem al gu mas im pli ca ções de mo crá ti cas com sig ni -
fi ca do. As re la ções com o po der de es ta do pro ces sam-se num qua dro de apo i os fi -
nan ce i ros, ob ti dos, na ge ne ra li da de dos ca sos, em ne go ci a ções re ser va das. Nos
cam pos da so li da ri e da de so ci al, sa ú de e en si no de sem pe nham fun ções so ci a is de
re le vân cia, no me a da men te de im ple men ta ção de po lí ti cas pú bli cas, mu i tas ve zes
em par ce ria com ou tras ins ti tu i ções pú bli cas ou pri va das, como se pode com pro -
var pe los es tu dos em pí ri cos por tu gue ses (Sil ve i ra, 1994; Hes pa nha e outros, 2000).
Os ga nhos na in te gra ção so ci al e na per for man ce go ver na ti va são evi den tes em bo -
ra, em al guns ca sos, se pos sa ques ti o nar a efi cá cia de ac tu a ção.

Ve ja mos, ago ra, os dois ti pos de as so ci a ções em que as per cen ta gens de en vol -
vi men to, mas tam bém de par ti ci pa ção ac ti va, são mais ba i xas: “as so ci a ções de con -
su mi do res” e “as so ci a ções de de fe sa de di re i tos de ci da da nia e va lo res so ci a is”.
Estas são, cla ra men te, as so ci a ções de de fe sa de ca u sas, so ci o cul tu ra is e so ci o po lí ti -
cas, que po dem dar con tri bu tos im por tan tes para o de ba te na es fe ra pú bli ca. De
uma ma ne i ra ge ral, têm uma na tu re za uni ver sa lis ta e não pa ro qui al ou lo cal.
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Tipos de associações Países

Alemanha Dinamarca Espanha Holanda Moldávia Noruega Portugal Roménia

Consumidores 0,0 0,5 0,4 0,7 0,2 1,0 0,3 0,2
Defesa de direitos de
cidadania e valores 

6,1 6,8 5,4 7,8 1,6 10,3 1,8 1,0

Interesses empresariais ou
financeiros

2,0 4,9 1,9 3,9 2,9 4,5 1,4 1,2

Pais e moradores 4,4 21,9 6,2 10,8 2,0 17,5 2,8 3,5
Pensionistas e
ex-combatentes

3,3 8,8 4,3 4,3 0,8 3,4 1,1 0,9

Solidariedade social e
religiosas

15,6 10,6 8,6 19,0 3,2 13,3 20,6 3,2

Desportivas, culturais e
recreativas

45,0 50,5 15,7 39,2 3,5 50,2 19,0 2,7

Sindicais e
socioprofissionais

5,8 17,9 3,8 6,0 3,6 15,5 3,3 4,8

Partidos políticos 3,0 5,2 2,2 3,0 1,6 5,0 2,2 2,7

Quadro 3 Per cen ta gem de su je i tos com en vol vi men to ac ti vo nos di ver sos ti pos de as so ci a ções

SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRÁTICAS, n.º 46, 2004, pp. 33-50



A ní vel in di vi du al pro pi ci am a aqui si ção de com pe tên ci as sim bó li cas, de -
sen vol vem o sen ti do crí ti co e a ca pa ci da de de par ti ci pa ção na vida pú bli ca.
Estes efe i tos a ní vel in di vi du al não se pro ces sam ape nas na mi li tân cia in ter na,
mas são tam bém o re sul ta do dos de ba tes na es fe ra pú bli ca em que es tas as so ci a -
ções par ti ci pam.

Se aten der mos ao pri me i ro cri té rio, es tas as so ci a ções são vo lun tá ri as em alto
grau. Nes te sen ti do não pro pi ci a ri am o de ba te in ter no: os mem bros em dis si dên -
cia, por ra zões de es tra té gia de ac tu a ção ou ou tras, ten de ri am sim ples men te a
aban do nar a as so ci a ção. Note-se que es tas as so ci a ções fa zem a de fe sa de um bem
pú bli co e não de in te res ses res tri tos dos as so ci a dos.

Esta de du ção dos cri té ri os apre sen ta dos po de rá não es tar de acor do com o
que acon te ce na re a li da de, par ti cu lar men te no que se re fe re ao de ba te in ter no. Evi -
den ci am-se, as sim, as li mi ta ções, an te ri or men te ex pres sas, de não se aten der à
com po si ção so ci al de cada tipo de as so ci a ção e à sua tra jec tó ria es pe cí fi ca. De fac to,
as di ver sas pes qui sas so bre este tipo de as so ci a ções mos tram que os seus mem bros
ten dem a ser mais es co la ri za dos, mais aber tos ao de ba te e mais to le ran tes.

A ní vel ins ti tu ci o nal exis te tam bém uma con tri bu i ção de mo crá ti ca im por tan -
te: no car re ar de in for ma ção para as ins tân ci as pú bli cas, na re pre sen ta ção de ca u sas 
que po de rão es tar na base de ac ções co lec ti vas, bem como na co or de na ção e na im -
ple men ta ção de po lí ti cas. No en tan to, nes te as pec to, o pa pel das as so ci a ções de -
pen de dos qua dros ins ti tu ci o na is e das ori en ta ções po lí ti cas.

Sen do es tas as im pli ca ções de mo crá ti cas pro vá ve is do en vol vi men to nes te
tipo de as so ci a ções, o seu im pac to fica bas tan te li mi ta do em Por tu gal, pela ba i xa
per cen ta gem de in di ví du os que ne las di zem es tar en vol vi dos. Na com pa ra ção com 
a Espa nha, ve ri fi ca mos que o en vol vi men to nas as so ci a ções de “de fe sa dos di re i tos 
de ci da da nia e dos va lo res”, quer em ter mos glo ba is, quer no en vol vi men to ac ti vo,
é in fe ri or em Por tu gal ao que se re gis ta em Espa nha (qua dros 2 e 3).

Em con tra po si ção, os pa í ses nór di cos e a Ho lan da são, cla ra men te, aque les
em que o en vol vi men to nes te tipo de as so ci a ções é mais ele va do, par ti cu lar men te
nas as so ci a ções de “de fe sa dos di re i tos de ci da da nia e de va lo res so ci a is”. Re gis -
te-se, ain da, que é tam bém nes tes pa í ses que se ve ri fi ca um ma i or en vol vi men to
nos par ti dos po lí ti cos e, mu i to es pe ci al men te, nos sin di ca tos.

Tem in te res se cha mar a aten ção para o en vol vi men to nas “as so ci a ções de pais 
e mo ra do res”, pelo que re ve la de vi vên via cí vi ca e par ti ci pa ti va numa es fe ra pró xi -
ma do in di ví duo. Ve ri fi ca mos que o per fil de en vol vi men to re pe te, na sua con fi gu -
ra ção ge ral, o que en con tra mos an te ri or men te, sen do que a per cen ta gem de en vol -
vi men to no caso por tu guês é, ago ra, a mais ba i xa re gis ta da, com ex cep ção da Mol -
dá via. Tudo in di ca que o en vol vi men to em as so ci a ções que se pro jec tam no es pa ço
pú bli co, quer a ní vel ma cro-so ci al, quer a ní vel mi cro-so ci al, pres su põe a mes ma
ati tu de face á ci da da nia.

O envolvimento associativo em Portugal, numa perspectiva comparada

Ve ja mos, ago ra, mais par ti cu lar men te, a si tu a ção por tu gue sa no con tex to dos pa í -
ses eu ro pe us se lec ci o na dos.
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As as so ci a ções em que exis te ma i or en vol vi men to em Por tu gal, de “so li da ri e -
da de so ci al e re li gi o sas” e “des por ti vas, cul tu ra is e re cre a ti vas”, são aque las em
que o des fa sa men to para os ou tros pa í ses é me nor. Com pa ran do com os pa í ses de
les te, os nos sos ín di ces de en vol vi men to são, na ge ne ra li da de dos ca sos, su pe ri o -
res. Se nos com pa rar mos com a Espa nha, ve ri fi ca mos, mes mo, que as ta xas de en -
vol vi men to e, mes mo, de par ti ci pa ção ac ti va, são, para este tipo de as so ci a ções, su -
pe ri o res em Por tu gal.

Re la ti va men te às “as so ci a ções de con su mi do res” e de “de fe sa dos di re i tos de
ci da da nia e va lo res so ci a is” o des fa sa men to re la ti va men te aos pa í ses eu ro pe us
mais de sen vol vi dos é mais acen tu a do. No caso das “as so ci a ções de de fe sa dos di -
re i tos de ci da da nia e va lo res so ci a is” so mos mes mo ul tra pas sa dos pela Espa nha
(10,9% em Espa nha con tra 4,5% em Por tu gal, no en vol vi men to; 5,4% con tra 1,8%
no en vol vi men to ac ti vo). Só no re fe ren te aos pa í ses de les te é que os nos sos va lo res
são su pe ri o res.

Por es tes in di ca do res po de ría mos con clu ir que em Por tu gal a con tri bu i ção
das as so ci a ções para o pro ces so de li be ra ti vo de mo crá ti co é mais fra ca do que na
ge ne ra li da de dos pa í ses eu ro pe us de sen vol vi dos, in clu in do a pró pria Espa nha.
Ve ja mos, no en tan to, o en vol vi men to nou tro tipo de as so ci a ções.

O en vol vi men to em as so ci a ções de “de fe sa dos in te res ses em pre sa ri a is ou fi -
nan ce i ros” é su pe ri or em to dos os pa í ses re la ti va men te a Por tu gal, com ex cep ção
da Ro mé nia. Re la ti va men te às as so ci a ções “de pais ou mo ra do res”, como já foi vis -
to, a per cen ta gem de en vol vi men to em Por tu gal só é su pe ri or à que se re gis ta na
Mol dá via. No caso das as so ci a ções de “pen si o nis tas e ex-com ba ten tes” to dos os
pa í ses re gis tam per cen ta gens de en vol vi men to su pe ri o res.

A re pre sen ta ção de in te res ses e iden ti da des, me di da pelo en vol vi men to dos
in di ví du os nes te tipo de as so ci a ções, pa re ce, as sim, ter me nor ex pres são em Por tu -
gal do que nos ou tros pa í ses de sen vol vi dos. No en tan to, será pre ci so fa zer uma
 advertência. Esta mos so men te a con si de rar um úni co in di ca dor — o en vol vi men to
dos in di ví du os —, ain da que im por tan te. A pre sen ça efec ti va na es fe ra pú bli ca de -
pen de rá tam bém do qua dro ins ti tu ci o nal, da cul tu ra po lí ti ca do mi nan te e das
 orientações po lí ti cas. Como é re fe ri do por vá ri os au to res, a di mi nu i ção da mi li tân -
cia as so ci a ti va po de rá ser com pen sa da pela ma i or pre sen ça a ní vel ins ti tu ci o nal
(Skoc pol, 1999; Dal ton, 1999; Schwe is guth, 2002), no me a da men te em so ci e da des
com for te im plan ta ção da con cer ta ção e do diá lo go so ci al.

Tem ain da in te res se ana li sar o en vol vi men to em as so ci a ções mais pró xi mas
da es fe ra pú bli ca po lí ti ca: os sin di ca tos e os par ti dos po lí ti cos. Re la ti va men te aos
sin di ca tos, o en vol vi men to dos por tu gue ses é si mi lar ao dos es pa nhóis e ao dos
 países de les te, e in fe ri or ao dos res tan tes pa í ses, com di fe ren ças mu i to sig ni fi ca ti -
vas se nos com pa rar mos com os pa í ses nór di cos.

A com pa ra ção de Por tu gal com os ou tros pa í ses no re fe ren te ao en vol vi men to 
nos par ti dos po lí ti cos é si mi lar ao caso dos sin di ca tos, mas com des fa sa men tos me -
nos sig ni fi ca ti vos, par ti cu lar men te se nos re por tar mos ao en vol vi men to ac ti vo. É
de no tar, no en tan to, que esta di mi nu i ção da di fe ren ça re sul ta do me nor en vol vi -
men to par ti dá rio nos ou tros pa í ses.

Estes re sul ta dos con fir mam o que já tí nha mos de tec ta do an te ri or men te: em
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Por tu gal as as so ci a ções com im pac to na es fe ra pú bli ca e de li be ra ção po lí ti ca têm
me nor nú me ro de ade ren tes do que na ge ne ra li da de dos pa í ses de sen vol vi dos,
sen do essa di fe ren ça mu i to ex pres si va se nos com pa rar mos com os pa í ses nór di -
cos. Re la ti va men te à Espa nha os va lo res os ci lam, mas po de re mos di zer que são se -
me lhan tes. Só re la ti va men te aos pa í ses de les te é que o nos so en vol vi men to em as -
so ci a ções com for te pre sen ça na es fe ra pú bli ca é su pe ri or, mas, mes mo aqui, há que
ex clu ir o en vol vi men to nos sin di ca tos.

Esta mos, ago ra, em con di ções de ter uma vi são in te gra da dos efe i tos de -
mo crá ti cos do as so ci a ti vis mo em Por tu gal, numa pers pec ti va com pa ra ti va
eu ro pe ia.

Os efe i tos de mo crá ti cos mais for tes do as so ci a ti vis mo em Por tu gal, e com pa -
ra ti va men te aos ou tros pa í ses, ma ni fes tam-se na in te gra ção so ci al, co o pe ra ção e
so li da ri e da de so ci al, que de ri vam do en vol vi men to mais sig ni fi ca ti vo nas “asso -
ciações de so li da ri e da de so ci al e re li gi o sas” e nas “des por ti vas, cul tu ra is e re cre a ti -
vas”. Os ín di ces ele va dos de to le rân cia so ci al e po lí ti ca, que efec ti va men te se re gis -
tam em Por tu gal (Vi e gas, 2004), po de rão, em par te, ser ex pli ca dos pe los ní ve is de
in te gra ção que es tas as so ci a ções pro pi ci am e pe los va lo res mo ra is que
dis se mi nam.

O fra co en vol vi men to em as so ci a ções com in ter ven ção na es fe ra pú bli ca, no -
me a da men te as “as so ci a ções de de fe sa dos di re i tos de ci da da nia e de va lo res so -
ciais”, cor ro bo ra o que an te ri or men te foi dito. Nes te cam po as so ci a ti vo, ape nas
será de re fe rir os sin di ca tos e os par ti dos po lí ti cos, não por que o grau de en vol vi -
men to em Por tu gal seja alto, mas por que tam bém não o é nos ou tros pa í ses, com ex -
cep ção dos pa í ses nór di cos.

A con fi gu ra ção do as so ci a ti vis mo por tu guês re flec te, em par te, a es tru tu ra
so ci al por tu gue sa, mas tam bém con subs tan cia uma es pe ci fi ci da de que con tri bui
para per ce ber me lhor esta re a li da de. De fac to, se con si de rar mos o ní vel de de si -
gual da des so ci a is e os fe nó me nos mais re cen tes do flu xo mi gra tó rio, com ori gens
cul tu ra is di fe ren ci a das, se ria ex pec tá vel um ní vel de con fli tu a li da de so ci al ma i or
do que o exis ten te e que se pro lon gas se para o cam po po lí ti co. Po de re mos in ter pre -
tar esta si tu a ção como o re sul ta do, em par te, dos efe i tos de mo crá ti cos do as so ci a ti -
vis mo, pela pre do mi nân cia das asso ci a ções de in te gra ção e so li da ri e da de so ci al,
sem com isso que rer mos des va lo ri zar os efe i tos das po lí ti cas pú bli cas.

O ba i xo ní vel de de ba te na es fe ra pú bli ca não re sul ta, ape nas, do fra co en -
vol vi men to dos ci da dãos em as so ci a ções mais vo ca ci o na das para esta in ter ven -
ção, de pen de, ain da, da aber tu ra das ins ti tu i ções, em par ti cu lar dos me dia, ao
de ba te e à de li be ra ção de mo crá ti ca. Nes te cam po, a li be ra li za ção da te le vi são,
com a en tra da de no vos ca na is pri va dos, teve efe i tos con tra di tó ri os. Por um
lado, ga nha ram vi si bi li da de no vos pro ble mas e foi dada voz a in di ví du os de vá -
ri os es tra tos so ci a is, o que, sem dú vi da, en ri que ceu, em in for ma ção, o de ba te
de mo crá ti co. Por ou tro lado, e de vi do à com pe ti ção exa cer ba da que se es ta be le -
ceu nos me dia no pe río do pos te ri or à li be ra li za ção, en glo ban do o pró prio o sec -
tor pú bli co, deu-se re le vo aos as pec tos es pec ta cu la res, emo ti vos e pa ro qui a is
das si tu a ções apre sen ta das, em de tri men to do de ba te mais apro fun da do dos
pro ble mas que lhes es tão sub ja cen tes.
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A de bi li da de da so ci e da de ci vil em Por tu gal, que es tes da dos re ve lam, po -
derá ex pli car, em par te, a ten den ci al de sa fec ta ção po lí ti ca, que se evi den cia no au -
men to da abs ten ção ele i to ral, mu i to em bo ra se re co nhe ça que este é um pro ble ma
mais vas to, que exi ge a mo bi li za ção de ou tros re cur sos teó ri cos e em pí ri cos.
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Resumo/ abstract/ résumé/ resumen

Impli ca ções de mo crá ti cas das as so ci a ções vo lun tá ri as: o caso por tu guês
numa pers pec ti va com pa ra ti va eu ro pe ia

Mu i to em bo ra as vir tu des de mo crá ti cas do as so ci a ti vis mo se jam, des de há mu i to,
en fa ti za das por di fe ren tes au to res, as aná li ses em pí ri cas ex ten si vas não re ve lam,
ine qui vo ca men te, es ses efe i tos. Nes te con tex to, o pre sen te tex to de sen vol ve-se em dois
pla nos. No pri me i ro, e no se gui men to da pro pos ta de War ren, o au tor dis tin gue: a) os
efe i tos de mo crá ti cos das as so ci a ções; b) as pró pri as as so ci a ções de acor do com as suas
ca rac te rís ti cas. Será no cru za men to des tas duas ver ten tes que se po de rá es ta be le cer qual
o con tri bu to para a de mo cra cia de um dado “tipo” de as so ci a ção.

Pa la vras-cha ve As so ci a ti vis mo, ci da da nia, par ti ci pa ção so ci al.

The democratic implications of voluntary associations: the Portuguese case
from a comparative European perspective

Although the de mo cra tic vir tu es of the phe no me non of as so ci a ti ons have long been
emp ha si zed by dif fe rent aut hors, ex ten si ve em pi ri cal analy ses have not, une qui vo cally,
re ve a led the se ef fects. Aga inst this back ground, the pre sent text is de ve lo ped in two
di rec ti ons. Re flec ting War ren’s pro po sal in the first, the aut hor dis tin guis hes: a) the
de mo cra tic ef fects of as so ci a ti ons; and b) the as so ci a ti ons them sel ves, ac cor ding to the ir
cha rac te ris tics. By cros sing the se two as pects it will be pos si ble to as cer ta in what a
par ti cu lar “type” of as so ci a ti on con tri bu tes to de mo cracy.

Key-words Asso ci a ti ons, ci ti zens hip, so ci al par ti ci pa ti on.
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Implications démocratiques des associations volontaires: le cas portugais
dans une perspective comparative européenne

Bien que les ver tus dé mo cra ti ques de l’associativisme ai ent de pu is long temps été
sou lig nées par dif fé rents au te urs, les analy ses em pi ri ques élar gi es ne révè lent pas
cla i re ment de tels ef fets. Ce tex te abor de deux vo lets, qui ti en nent comp te de la
pro po si ti on et dis tin guent: a) les ef fets dé mo cra ti ques des as so ci a ti ons; b) les
as so ci a ti ons el les-mê mes en fonc ti on de le urs ca rac té ris ti ques. C’est en re cou pant ces
deux vo lets que l’on peut éta blir dans quel le me su re un “type” d’association don né
con tri bue à la dé mo cra tie.

Mots-clés As so ci a ti vis me, ci to yen ne té, par ti ci pa ti on so ci a le.

Implicaciones democráticas de las asociaciones voluntarias: el caso
portugués en una perspectiva comparativa europea

A pe sar de que las vir tu des de mo crá ti cas del aso ci a ti vis mo han sido, des de hace mu cho,
en fa ti za das por di fe ren tes au to res, los aná li sis em pí ri cos ex ten si vos no re ve lan,
ine quí vo ca men te, esos efec tos. En este con tex to, el pre sen te tex to se de sen vu el ve en dos
pla nos. En el pri me ro, y en el se gui mi en to de la pro pu es ta de War ren, el au tor dis tin gue:
a) los efec tos de mo crá ti cos de las aso ci a ci o nes; b) las pro pi as aso ci a ci o nes de acu er do
con sus ca rac te rís ti cas. Será en el cru ce de es tas dos ver ti en tes en don de se po drá
es ta ble cer la con tri bu ción a la de mo cra cia de un de ter mi na do “tipo” de aso ci a ción.

Pa la bras-cla ve Aso ci a ti vis mo, ci u da da nía, par ti ci pa ción so ci al.
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