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4.ª edição dos Ciclos Temáticos 
de Formação em Alcoologia da UAC

Laborinho Lúcio disserta sobre 
autonomia pessoal e cidadania

Laborinho Lúcio foi o convidado da conferência de 9 de abril, no âm-
bito da 4.ª edição dos Ciclos Temáticos de Formação em Alcoologia, or-
ganizada pela Unidade de Alcoologia de Coimbra da Divisão  de Interven-
ção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências da ARSC. O ma-
gistrado e antigo Ministro da Justiça  falou sobre “Autonomia pessoal e 
cidadania – liberdade, poder e (in)dependência”, propondo uma reflexão 
sobre os conceitos de autonomia, cidadania responsável, poder sobre si 
próprio e liberdade, lembrando que o consumo dependente de substân-
cias priva as pessoas de liberdade individual de fazer escolhas e de exer-
cer controlo sobre a sua própria vida e a sua relação com os outros.

Dependências esteve presente no evento e entrevistou o prelector…

Laborinho Lúcio

Que tipo de associação nos traz, partindo de conceitos como 
cidadania e adição?

Laborinho Lúcio (LL): Completamente diferente da que se espera, 
presumo eu… Porque não vou falar das dependências tradicionais, não 
vou falar da visão aditiva que tem a ver com as dependências tradicio-
nais mas vou falar da progressiva quebra de autonomia crítica que va-
mos interiorizando, muitas vezes até inconscientemente, e que gera uma 
outra dependência, que diria ser a dependência de uma qualquer subs-
tância imaterial, que não somos capazes de localizar nem de identificar 
mas que nos vai marcando o rumo e o destino. E que hoje, no discurso 
dos mais pessimistas, poderá levar a breve prazo a que a esmagadora 
maioria dos cidadãos se torne absolutamente irrelevante. É portanto aí 
que pretendo colocar a relação que venho estabelecer entre autonomia, 
cidadania, direitos humanos e dependências ou independências. Eviden-
temente, daqui se poderão extrair conclusões para todas as outras. Mas 
aí já há muito trabalho e caminho feito. Quanto a este, julgo que temos de 
começar a eleger uma posição de compromisso cidadão no sentido de 
que é necessário intervir. E se não queremos ser irrelevantes no futuro 
próximo, temos rapidamente de deixar de ser indiferentes no presente. É 
essa a reflexão que venho tentar partilhar com as pessoas que estão 
aqui.

Essa perda de autonomia crítica que se vai verificando no ci-
dadão comum e vai resultando até em perdas de laços como o 
associativismo ou a vizinhança será imposta por alguém?

LL: É desejado, pelo menos… É desejado por um modelo que, prati-
camente, retirou dimensão à exigência dos valores e afirmou uma maior 
dimensão da importância dos interesses… E é imposto por aqueles que 
dominam o sistema, retirando do mesmo os efeitos positivos que pode 
dar e, sobretudo, é dominado por uma ideologia de pensamento único 
que se foi instalando e que foi criando conceitos que estavam completa-
mente arredados do nosso pensamento democrático, como o de inevita-
bilidade, em que somos notificados daquilo que é inevitável em vez de 
sermos pelo menos interrogados no sentido de saber se aceitamos a ine-
vitabilidade das coisas… E que resulta, por um lado, da tentativa de afir-
mação do fim da história, através do advento da democracia liberal, em 
sentido mais económico do termo, mas também resulta do facto de nós, 
perante o deslumbramento face às tecnologias e ao desenvolvimento 
tecnológico, não aceitarmos a posição que julgo que deve ser assumida 
– a de que não há nenhum entrave às tecnologias, o fundamental é que 
possamos continuar a afirmar o poder sobre elas e não abdicarmos do 
poder e passarmos a ser nós súbditos das próprias tecnologias.

Parece-lhe que o cidadão tem consciência dessa perda de 
autonomia?

LL: Embora haja, evidentemente, muita gente consciente disso, 
quando falamos no cidadão em geral, tenho receio que não. E receio in-
clusivamente que esteja convencido do contrário. Hoje, as redes sociais, 
por exemplo, dão uma ilusão de poder e de liberdade que, se levarem a 
uma reflexão séria, permitirão às pessoas perceberem que este poder e 
liberdade não têm qualquer tipo de efeito modificador. É uma aparência 
de poder e de liberdade mas que não têm qualquer efeito, o que faz com 



que a irrelevância seja algo que já está a ser construído sob uma aparên-
cia de que se tem poder e se é modificador. As pessoas têm que se cons-
ciencializar disso, o que não significa que não se mantenham nas redes 
sociais, que traduzem dimensões benéficas imensas, havendo hoje gran-
des ganhos de causa, mesmo até do ponto de vista da dimensão humana 
que resulta do conhecimento e do uso das tecnologias. Temos é que nos 
interrogar acerca da nossa própria dimensão e saber se queremos criar 
uma comunidade de futuro marcada pela dimensão humana e pela con-
dição humana ou uma comunidade de futuro em que a condição humana 
já tem um papel apenas residual.

Não será por vezes também a consciencialização por parte 
do cidadão da sua impotência e perda de autonomia de que fala 
que o leva a procurar novos caminhos, como os comportamentos 
aditivos e o recurso a substâncias psicoativas?

LL: Os comportamentos aditivos por um lado, a indiferença por ou-
tro, os populismos a que assistimos, numa manifestação de outra natu-
reza… Embora seja importante, particularmente na área dos CAD, definir-
mos bem quais são as causas. O que aprendi ao longo do tempo, sobre-
tudo quando estava mais envolvido nas questões dos CAD é que o segre-
do da possibilidade de lutar contra está na definição da causa e na 
definição da responsabilidade, até do próprio. Porque se não fazemos 
isso, a certa altura criamos também um discurso demasiado envolvente, 
que acaba por não identificar causas, não permite fazer diagnósticos ca-
pazes e, igualmente, terapias ou políticas capazes de serem modificado-
ras. Agora, é verdade que há uma grande desistência e desinteresse e até 
uma grande ilusão, tudo termos ligados aos CAD.

Se calhar, também assistimos a uma excessiva sectarização, 
com um pensamento demasiadamente uniforme no seio dos 
partidos políticos…

LL: Em grande parte… Mas a questão política, na minha opinião, 
é hoje uma questão mais macro… É isso mas isso é já uma conse-
quência, curiosamente. Tenho para mim que o político, no sentido 
substantivo do termo, tem de reganhar o poder. Deixou que muito do 
poder transitasse para esferas privadas, que não têm expressão de-
mocrática, ou para instâncias absolutamente desconhecidas, quer no 
espaço, quer no tempo e o problema é que os cidadãos, que são aque-
les que habitam cada espaço e legitimam o respetivo poder a partir da 
sua vontade e acção, não encontram nenhuma ressonância entre a sua 
vontade e a resposta do político. Mas é bom também percebermos que 
isto tem uma parte de causa, que conduz depois a situações como as 
que refere, mas também isto é já uma consequência e é fundamental que 
a mesma seja definida para que se possa lutar contra ela. Uma das for-
mas de o fazer está muito em nós, que com muita facilidade critica-
mos os políticos sem darmos conta que daí resulta a crítica ao políti-
co e no limite à própria democracia. Precisamos de ser muito exigen-
tes com os políticos mas também construtivos e temos que perceber 
que há distinção entre quem merece ser censurado e quem merece 
ser louvado e apostar naqueles que merecem ser louvados para reabi-
litar a política e a confiança que nela temos e retomarmos o poder.

“Precisamos de ser muito 
exigentes com os políticos 
mas também construtivos 
e temos que perceber que 
há distinção entre quem 
merece ser censurado e 
quem merece ser louvado”


