
- Pai, ontem a professora de História começou a falar-
-nos de Cidadania e pediu-nos para escrevermos o que pen-
samos acerca dela. Disse-nos também que é cada vez mais
importante sermos cidadãos para além de sermos apenas
indivíduos. Estás de acordo?

- Não podia estar mais de acordo. O indivíduo existe,
tem consciência do que é e do que faz, mas só se for cidadão
participará também na vida colectiva, na vida que é, afinal,
de todos nós.

- E tu achas que os outros merecem esse esforço da nossa
parte?

- Claro que sim, mesmo que não tenham essa visão e
essa preocupação. O termo Cidadania vem de «cidade» e a
cidade é um assunto de todos, tal como erajá para os gregos
que a designavam por «polis». É também daí que vem a
palavra «política».

- Mas então política e Cidadania são a mesma coisa?
- Na verdade não são a mesma coisa mas completam-se.
- Desculpa, mas não estou a perceber.



- Vou tentar explicar -te. Ser cidadão é conhecer os direi-
tos e os deveres que se têm e orientar a conduta pessoal e
social por esse conjunto de princípios e de valores. Fazer
política é ir mais longe, é militar num partido, é tomar posi-
ções públicas de forma organizada sobre certas questões, é,
no fundo, levar a Cidadania às suas últimas consequências.

- Falaste de direitos e de deveres. Como é que conhe-
cemos uns e os outros?

- Ora aí está uma boa pergunta. De uma forma geral, os
direitos e os deveres dos cidadãos estão claramente defi-
nidos em documentos como a Constituição da República, do
mesmo modo que as responsabilidades e as penas para quem
infringe as regras fundamentais de conduta estão definidas
nos códigos de Direito. Mas o importante é que fiques com
esta ideia: quem fala a cada passo dos direitos que tem não
pode esquecer-se dos deveres que lhe são correspondentes.

- Em geral percebo a ideia, mas preferia que me desses
um exemplo.

- Vamos lá a ver se me ocorre algum que te esclareça:'
- Estou à espera ...
- Dou-te este exemplo: tu tens o direito de não ser inco-

modada em casa pelo ruído que os vizinhos possam fazer
nas suas casas, mas também tens o dever de não fazeres
barulho, para além das horas que a lei determina, pois .só
desse modo respeitarás o direito dos outros.



-Estou a ver. Mas,já agora, deixa-me perguntar-te uma
COisa.

- Fazes favor.
- Lembras-te daquela época, há uns dois anos, em que

os vizinhos do quarto esquerdo punham a música muito alta
a tocar até de madrugada e depois tinham discussões muito
violentas que nos acordavam a todos?

- Infelizmente lembro-me bem desses dias. Mas o que é
que querias perguntar-me a respeito disso?

- Eu lembro-me que houve duas ou três pessoas que,
cansadas e de cabeça perdida, quiseram expulsá-los do
prédio e mesmo bater-lhes. Aquilo esteve muito feio. Aí, tu
telefonaste para a polícia ...

- Precisamente. Era isso mesmo que eu devia fazer.
Já tinha conversado a bem com eles na escada, chamando-
-lhes a atenção para o incómodo que nos andavam a causar,
mas eles não me quiseram dar ouvidos e continuaram a
praticar os excessos do costume. Quando as coisas azedaram,
foi preciso mandar vir a polícia aqui ao prédio.

- Mas uns bons pares de sopapos também os podiam ter
posto na ordem.

- Enganas-te. Violência puxa violência. Se temos o
direito de não ser incomodados pelo ruído dos outros dentro
das nossas casas, a polícia tem o dever de intervir e de resol-
ver as coisas como devem ser resolvidas. Épara isso que há



autoridade, é para isso que há lei, é para isso que pagamos os
nossos impostos, é para isso que há regras. Se não fosse assim,
resolvíamos tudo Como nos filmes de «cowboys»: a tiro e a
murro, e a nossa vida tomava-se numa selva de terror.

- Mesmo assim, muitas vezes já é uma selva.
- Só é uma selva porque há Cidadania a menos.
- Nesse caso, acho eu, tu e outros condóminos do prédio

juntaram-se e exigiram à Administração do condomínio que
apresentasse queixa contra essas pessoas que, além de faze-
rem barulho pela noite fora, partiam garrafas na escada e nos
elevadores.

- Foi isso exactamente que fizemos, porque a Adminis-
tração representa todos os condóminos, até porque é eleita
por eles. Uma queixa individual tem pouca força e parece
ser um assunto por resolver entre duas pessoas ou duas
fanu1ias que não têm boa vizinhança. Se tu deres ao protesto
a força de uma decisão colectiva, ela toma-se ainda mais
forte. Isto é: mostra bem quem tem direitos e a gravidade
da falta de quem não cumpre os seus deveres. r

- Estou a perceber a tua ideia. Mas é isso a Cidadania?
- Também é isso a Cidadania. É acreditar na lei e em

quem a faz cumprir, sejam as forças da autoridade ou os
tribunais. É acreditar que as pessoas, quando têm razão e se
juntam à volta dessa razão, fazem-se respeitar muito melhor.
Nesses casos, o indivíduo tem o dever de ser também cidadão



e de fazer ouvir a sua voz juntamente com as dos outros que
têm direitos iguais aos seus.

- Na minha escola passámos por uma situação parecida.
- Sim? Não sabia. Conta-me lá o que se passou na tua escola.
- Havia lá um grupo de rapazes que tinha a mania de bater

nos mais novos e de lhes roubar as carteiras.
- E o que é que vocês fizeram?
- Isso não se passou comigo e sim com colegas de outras

turmas, mas eu fui sabendo de tudo.
- E então o que é que eles fizeram?
- Primeiro, dois ou três que tinham sido roubados e agre-

didos tentaram resolver o assunto à pancada, mas a verdade
é que ainda ficaram pior do que já estavam. Em seguida,
apresentaram queixa ao Conselho Directivo e aos pais, e
estes, depois de terem chegado a acordo com os professores,
deram conhecimento do assunto à polícia. Os culpados foram
identificados e castigados e, que eu me lembre, não voltou
a haver roubos nem agressões lá na escola.

- Aí tens um bom exemplo de como a Cidadania pode e
deve funcionar ao nível da escola. Mas eu sei, porque tu me
contaste, que houve outra situação em que a Cidadania
funcionou na tua escola.

- Qual foi? Não estou a lembrar-me.
- Quando as milícias, com o apoio das tropas indonésias,

mataram e perseguiram o povo de Timor Loro Sae, depois



da decisão que tomaram em 'referendo de se tornarem
independentes, vocês tomaram posições que só podem ser
de Cidadania.

- É verdade, nunca pensei nisso como uma forma de
Cidadania. Nessa altura pegámos em grandes faixas brancas
e escrevemos nelas «Liberdade para Timor Loro Sae» e
viemos para as ruas de Lisboa em representação da nossa
escola. Depois, juntámos algum dinheiro entre professores
e alunos e fomos entregá-lo aos representantes timorenses
em Lisboa e também conseguimos juntar uma grande quan-
tidade de cademos, de lápis, borrachas e canetas para serem
mandados para os estudantes timorenses que ficaram sem
casas e sem escolas.

- Ora aí tens um outro excelente exemplo de Cidadania.
Vocês juntaram-se todos para serem solidários e para faze-
rem ouvir o vosso protesto e fazerem sentir a vossa solida-
riedade.

~ Mas o que é que a solidariedade tem a ver- com a
~~~~ ~

- Tem tudo a ver, e até te digo mais: a solidariedade,
quando é organizada como foi a vossa, é uma das mais be-
las formas de Cidadania, porque aí os indivíduos, tenham
a idade que tiverem, tomam-se um colectivo e mostram
que a generosidade nos toma mais capazes de ajudar os

- outros.



- Afinal, pelo que tu me dizes, a Cidadania é uma espécie
de grande guarda-chuva debaixo do qual cabem muitas ideias ...

- E muitas pessoas. Se quiseres, dou-te um outro exemplo,
neste caso não de Cidadania, mas de falta dela.

- Qual é?
- Sabes que somos o país da União Europeia onde há

mais acidentes mortais nas estradas, não sabes?
- Sei, mas o que é que isso tem a ver com a Cidadania?
- Tem tudo.
- Desculpa, mas não estou a perceber.
- Vou tentar explicar-te. Quando um condutor guia com

excesso de velocidade, quando não respeita as regras da
condução, pisando traços contínuos e fazendo ultrapas-
sagens perigosas, não está a respeitar os direitos dos outros
e está a pôr as suas vidas em risco. Isso é uma manifestação
terrível de falta de Cidadania.

- E porque é que tu achas que isso acontece?
- Porque há falta de civismo e onde há falta de civismo

há falta de Cidadania. Uma pessoa que conduz de forma
perigosa é um anti-cidadão, porque põe em risco a vida dos
outros e a sua própria. E queres saber por que é que eu penso
que isso acontece?

- Quero.
- Éporque há pessoas que quando se sentam ao volante

de um carro pensam que são donos do mundo e acham que



não há regras nem leis para respeitar. Isso acontece porque
somos muito indivíduos e muito pouco cidadãos, como dizia
a tua professora. Quem não respeita o Código da Estrada e
ameaça a segurança dos outros não pode ser um bom
cidadão.

- Achas que não? Mas uma pessoa pode ser assim no
carro e de outra maneira fora dele.

- Desculpa, mas não acredito.
- Então porquê?
- Porque quem põe vidas de outras pessoas e da sua

própria família em risco só para mostrar que tem um carro
novo e rápido, também costuma cuspir para o chão, atirar
papéis e outras porcarias pelas janelas dos carros ou mesmo
da casa onde vive, não respeitar os lugares nas filas e por aí
adiante.

- Pensando bem, acho que concordo contigo.
- Ainda bem que concordas, porque, no fundo, estamos

a falar de Cidadania, e Cidadania não é só ter idade para votar
e participar nas eleições como eleitor,_não é só ser membro >
de um sindicato ou de qualquer outra associação. A Cida-
dania começa nas pequenas coisas, e é nas pequenas coisas
que se vê se a Cidadania é forte.

- Mas, pelos vistos, em Portugal não é?
- Infelizmente acho que ainda não é, mas já estivemos

mais longe de conseguir que ela se fortaleça. Agora desculpa,



mas vou ter que interromper a nossa conversa porque vou
comprar os jornais do fim-de-semana para saber como vai
o país e o mundo.

- Não me digas que isso também é uma forma de Cida-
dania?

- Claro que digo. Ter acesso à informação, conhecer a
realidade em que se vive e ter opinião sobre essa realidade
é um dos passos mais importantes para que a Cidadania
exista e se fortaleça.
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