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Dinâmicas de cooperação entre ímpares: ACEP face ao Norte e ao Sul1 
 
 

Só não vê quem está longe. 
... no desamparo da lonjura, ele era uma pessoa muito atropelável. 

(Couto 2000, 85 e 107) 
 
 

Preâmbulo 
 
Todo o olhar parte de um centro para um norte. É um olhar posicionado. É crítico, no entanto, 
que aquele que olha saiba que seu centro não é canônico, e que seu norte não é o destino por 
excelência. O pressuposto das relações cooperativas é a curiosidade empática frente ao outro 
– a seu lugar e sua utopia - e a consciência da implicação entre nós.  
 
Correlativamente, toda associação envolve atores que ocupam diferentes posições, onde 
encontram possibilidades e limitações. São relações permeadas pelo poder. A cooperação para 
o desenvolvimento constitui o encontro oportuno entre ímpares, que, solidariamente, 
caminham para um outro norte. 
 
 

Introdução 
 

Há alguns equívocos importantes na Cooperação para o Desenvolvimento que se manifestam 
na sua terminologia. O discurso cria um universo fantasioso que encobre a dinâmica real das 
associações para o desenvolvimento. Esta é uma operação ideológica. É importante des-
cobrir, des-ocultar esta terminologia para se estabelecer relações mais verdadeiras e eficazes 
na Cooperação. 
 
O documentário Construir o paraíso aqui, de autoria de Paulo Nuno Vicente e produção da 
Associação para a Cooperação entre os Povos (ACEP), não somente traz momentos de 
contemplação prazerosa, mas oferece subsídios para uma reflexão sobre tais idiossincrasias da 
Cooperação, dando também suporte para a afirmação de um novo olhar. 
 
Este ensaio pretende sair do âmbito do discurso correto para melhor compreender as 
dinâmicas dos espaços onde verdadeiramente se constrói o paraíso. 
 
 

Desocultamento 
 

A Cooperação Descentralizada e a Parcería 
 
O conceito de des-centralização e o termo propriamente dito são nebulosos. Pressupõem que 
não há centro, enquanto o centro de cada organização está intimamente relacionado à 
sociedade à qual responde e com a qual, até certo ponto, corresponde. Seu centro é sua 
identidade, seu ponto de partida e referência. Construir o paraíso, porque é filme e porque é 
este filme, é uma experiência para os sentidos. É um documento altamente contextualizado, 

                                                 
1 Publicado em ACEP, ed. 2009. Cooperação descentralizada: entre Norte e Sul, reequilibrar poderes, reforçar 
solidariedades, favorecer mudanças. Lisbon: ACEP., pp. 21-31. Pequenas correções foram efetuadas após a 
publicação. 
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que traz sons, falas e imagens, os quais só se encontra naqueles lugares de Cabo Verde e 
Guiné Bissau. Argumentando a proposta de trabalho, Paulo Nuno Vicente afirmou a 
necessidade de ‘se estar lá para julgar’ já que, somente estando lá ‘é possível conhecer o 
outro’ (ACEP 2009). Seu documentário é bem sucedido em trazer o que é de lá para que 
possamos, de fato, começar a conhecer os outros a partír de onde estão, pelas suas próprias 
vozes. Este é portanto um documento revelador de outros centros. 
 
No contexto da Cooperação, é essencial entender estes centros, deixando de assumir que 
todos os atores do desenvolvimento partilham a mesma referência cultural. A associação para 
o desenvolvimento é portanto policêntrica, e não acêntrica ou des-centralizada. A partír de 
vários centros se pode estabelecer relações de benefício mútuo. 
 
Ainda, uma relação sem centro sugere que não há uma dinâmica de poder entre os atores que 
se associam. Daí o termo correlato parcería. Este termo indica uma relação entre pares que, 
supostamente, partilham da mesma posição na escala de poder. O apagamento desta 
assimetria é ideológico, sendo sua ausência fantasiosa. Os sujeitos destas associações 
cooperativas são, de fato, ímpares, ocupam diferentes posições em suas sociedades e no 
contexto da globalização. Porém, igualmente relevante, e ainda mais oculto, é o fato de 
estabelecerem uma dinâmica particular de poder entre eles mesmos. É importante ter este 
aspecto em mente e integrá-lo no discurso e prática, para se entender e trabalhar as limitações 
e possibilidades desta associação solidária. 

 
O Norte e o Sul 

 
Os conceitos de Norte e Sul e os termos propriamente ditos são rígidos. Pressupõem que há 
categorías clínicas, estéreis e delimitadas, enquanto de fato, não há sociedades única ou 
plenamente desenvolvidas e aquelas somente periféricas. Portugal foi definido, por 
Boaventura de Sousa Santos, como semi-periférico, sendo a sociedade portuguesa 
caracterizada como uma de desenvolvimento intermediário, já que traz algumas características 
sociais de sociedades mais desenvolvidas e outras de sociedades menos desenvolvidas. A esta 
sociedade cabe também um lugar intermediário, marginal no contexto europeu porém, por 
outro lado, por fazer parte deste mesmo centro de poder, hegemônico no cenário global 
(Santos 2000). Esta abordagem tem sido criticada por sugerir uma patente portuguesa sobre as 
misturas e intermediações. No entanto, esta perspectiva possibilita olhar sociedades de forma 
menos rígida e mais complexa, percebendo as posições relativas que países ocupam frente a 
outros e a centros de poder.  
 
Soma-se a isto o fato de que, correntemente, as formas de marginalização antes delimitadas 
aos espaços coloniais, o que Walter Mignolo caracteriza de diferença colonial, se reproduzem 
dentro das fronteiras dos antigos impérios. Mignolo afirma que, enquanto ontem, a diferença 
colonial estava lá, longe do centro, hoje ela se encontra em todo o lugar, nas periferias do 
centro e nos centros da periferia (Mignolo 2000). Isto se dá devido às crescentes disparidades 
sócio-econômicas dentro de territórios nacionais, e aos processos de marginalização histórica 
e cultural de grupos definidos por sua origem, religião, cor, etc., que as acompanham. 
Portugal é também um país marcado por uma história imperial, e uma pós-colonialidade que 
recupera as ligações coloniais como mais-valia em seu projeto europeu. Aqui mesmo se 
reproduzem assimetrias antes delimitadas pela geografia. Simultaneamente, a herança do 
império, agora no espaço geográfico português o transforma.  
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Esta consciência da porosidade entre Norte e Sul, dos espaços de fronteira dentro dos Nortes, 
e da relatividade destas posições, é crítica na área do Desenvolvimento, porém é pouco 
presente. Sua ausência sugere uma linearidade e equidade de posições nas relações Norte-
Norte, Sul-Sul. Nestas associações aparentemente simétricas há sempre, no entanto, um ator 
que detém mais poder, há um que é mais Norte, e outro que é mais Sul.  
 
Ainda, a consciência desta complexidade é essencial porque proporciona o estabelecimento de 
contatos entre os Suls distantes e entre aqueles próximos, nomeadamente entre países 
periféricos e suas diáporas no centro. Esta relação é ainda pouco explorada pela Cooperação, 
no entanto, é a mais apropriada para a contemporaneidade globalizada. Assim o 
Desenvolvimento trabalha as implicações globais entre Norte e Sul, as condições de exclusão 
que daí emergem, e capitaliza sobre os processos emancipatórios mais inovadores e resilientes 
que surgem nestas zonas fronteiriças, onde as periferias encontram o centro, apropriando-se 
dele e o transformando. Este tipo de associação complexa parte também da compreensão que 
todos estamos envolvidos em processos de exclusão, e que temos todos que participar na 
construção de alternativas para subvertê-los. 
 
 

Localização & Posicionamento 
 
As feministas já afirmaram a importância de localizar os sujeitos, standpointing. Isto quer 
dizer que não estamos apagando os centros, pelo contrário, estamos os revelando, para 
podermos nos (re)conhecer. Este conhecimento é necessário para que, verdadeiramente, 
possamos encontrar com o outro. A partír deste encontro devemos sair do nosso lugar, porém 
sem nos abandonarmos. O deslocamento é portanto um pressuposto para as associações de 
cooperação. David Gabunzi, em A partilha do indivisível, afirmou a importância da empatia 
nestas relações: ‘isto é, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, sem deixar de ser 
quem somos’ (Gabunzi 2006, 109).  
 
Um grande porém nas relações entre Nortes e Suls em suas várias possibilidades, é que tal 
posicionamento e localização não são explicitados, e portanto o deslocamento necessário não 
ocorre. As grandes organizações da sociedade civil européia sofrem de uma idiossincrasia 
grave. São organizações que nasceram em um contexto de solidariedade com lutas políticas 
no Sul. Desde então cresceram devido à sua associação com Estados nacionais europeus. Esta 
associação - e sua consequente dependência - criou estruturas voltadas para o Estado, ou seja, 
para prestar contas a este. O contexto atual no qual estas organizações funcionam é no entanto 
bastante diverso daquele no qual nasceram. Porém, o discurso que as legitima recupera aquele 
contexto enquanto sua prática responde ao novo. Este discurso manifesta valores progressistas 
de autonomia à orientação estatal. No entanto, frente à composição do seu financiamento, sua 
dependência é fatual. Assim se constitui sua idiossincrasia: sua realidade e prática são 
grandemente dissociadas de seu discurso.  
 
Estas organizações européias puderam satisfazer suas crescentes ambições porque 
responderam e continuam a responder primeiramente aos seus próprios Estados – nos termos 
por ele definidos - e aos seus cidadãos – estreitamente entendidos como contribuintes. Nada 
mais natural ou mais arriscado. Femke Halsema, líder do Partido Verde dos Países Baixos, 
descreve em seu livro, o processo recente de burocratização e endurecimento do Estado 
holandês. A política estabeleceu como seu objetivo primordial a transformação dos 
parâmetros de funcionamento dos serviços públicos, agora abordados segundo critérios 
empresariais. Clare Short, ex-Secretária de Estado da Cooperação no Reino Unido, 
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mencionou durante Os Dias do Desenvolvimento 2009 o correspondente desmantelamento do 
setor público britânico, este ainda mais dramático (ACEP and IPAD 2009). O que há, no 
entanto, de similar entre estes casos europeus é a perspectiva do privado sobre o público. 
Halsema demonstra a transformação do Estado em um negócio a partír da desconfiança frente 
ao cidadão, o que possibilitou a deshumanização do serviço público. Este processo foi levado 
a cabo pela camada de profissionais da gestão burocrática, numerosos pela necessidade, 
entendida como urgente, de desenvolver sistemas de controle (Halsema 2008). 
 
A área da Cooperação moldou-se à esta mesma perspectiva. Aqui também se instaurou a 
burocracia moderna que não se orienta pelo objetivo original ou pela ética que inaugurou o 
setor, mas funciona, como Halsema indica, de forma autônoma, com regras próprias. O 
desenvolvimento tem que se mostrar relevante e eficiente, aqui definido estreitamente como 
quantificável. Para responder a esta demanda, as grandes organizações do Norte tem 
desenvolvido constantemente novos sistemas, processos e procedimentos. A ênfase no 
quotidiano do trabalho é dada à medição e categorização das iniciativas de Cooperação. Os 
profissionais desta área viram seu conhecimento e experiência desqualificados. Sua 
possibilidade de análise crítica e engajamento com as realidades dinâmicas dos países em 
desenvolvimento se tornaram cada vez mais limitadas. A ideologia subjacente a este processo 
prega que o desenvolvimento deve ser, e cria a ilusão que ele pode ser, cientificizado. Assim 
as organizações voltam-se para dentro e ocupam seus funcionários com constantes processos 
e instrumentos de gestão inovadores. Há uma overdose do novo. 
 
Referindo-se a esta febre inovadora, Augusta Henriques chamou as organizações do Sul para, 
além de ‘pôr ordem na própria casa’, ‘educar os doadores’ em ‘como guardar coisas que já 
temos’ (ACEP 2009). Ela se referia ao patrimônio ecológico da Guiné Bissau, porém aludia 
também ao histórico e sócio-cultural. Há que se conservar o que a Guiné Bissau tem de seu - 
seu centro, em sua heterogeneidade e movimento - para se entender sua utopia: o que, afinal 
pode ser o paraíso lá, e o paraíso de lá. 
 
O custo da burocratização é, no entanto, a precarização do diálogo, a perda de recursos para 
tomar conhecimento do outro, para dar conhecimento de sí, e para entender os contextos 
exteriores altamente sensíveis e dinâmicos. Enquanto se desenvolve proficiência no manuseio 
de instrumentos, atrofia-se o conhecimento. Assim o Norte tem atropelado o Sul, a partír da 
lonjura do seu desconhecimento. 
 
Temos, porém, que nos conhecermos. Aqui me refiro não ao conhecimento dos sistemas e 
instrumentos, dos processos organizacionais da relação entre atores do desenvolvimento, já 
que este conhecimento sim é, em maior ou menor escala, partilhado. O conhecimento ausente 
ou precário é aquele dos países cujas organizações cooperam. Não somente porque é às suas 
sociedades que as organizações prestam contas, e portanto se moldam e moldam suas relações 
para tal, mas porque são parte constituinte das mesmas. Assim, por vezes confrontam, e por 
outras replicam assimetrias deste mesmo contexto. É somente conhecendo estas sociedades 
que as organizações poderão entender as implicações entre as mesmas. Onde Norte e Sul se 
encontram? Como funcionam estas relações bilaterais e globais? Como impomos limitações 
umas às outras? Qual o terreno de cooperação desejado e possível? A partír deste 
conhecimento relações de cooperação poderão, efetivamente, tratar das dinâmicas de exclusão 
do nível local ao global, promovendo o desenvolvimento. 
 
A proposta é a de reverter as prioridades das organizações, que definem seus caminhos de 
desenvolvimento institucional. Isto significa abandonar a corrente tendência introvertida, e 
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(re)valorizar o olhar para fora. Atualmente buscamos aprimorar nosso edifício institucional 
através de sistemas instalados e novos sistemas para os quais precisamos nos aperfeiçoar 
ainda de outra forma, mesmo que similar. Há no entanto, um conhecimento parco sobre o 
terreno deste edifício. Afinal, onde estamos, que lugar ocupamos? Nota-se que tal 
aprimoramento gera um desconhecimento mais grave de nós mesmos e de quem conosco se 
relaciona. É crítico conhecer o outro, e entender nossas interdependências. 
 
Este conhecimento só é pautável frente à um claro posicionamento das organizações 
envolvidas. Isto significa uma definição do lugar de cada organização em estruturas de poder 
nas quais está inserida, e seu papel nas mesmas. Esta definição é um posicionamento político. 
 
Fátima Proença afirmou, durante o encontro Coesão, coerência e cidadania na Europa 
alargada, a necessidade das organizações para o desenvolvimento enfrentarem ‘a questão 
principal [que] é que tipo de projeto político, que tipo de função política é que estamos 
dispostos e podemos desempenhar nas sociedades em que estamos envolvidos, nas sociedades 
locais, regionais, nacionais, mundiais, etc.’ (Proença 2005, 134). Esta definição deve 
certamente ser o ponto de partida para o estabelecimento de associações frutíferas para o 
desenvolvimento, considerando que todas as partes envolvidas assumam claramente posição. 
 
Específicamente, para que organizações da sociedade civil se estabeleçam como protagonistas 
da Cooperação, é preciso que as mesmas assumam seu papel de educação e sensibilização do 
Estado e da ampla opinião pública quanto a uma nova abordagem do desenvolvimento. As 
organizações tem a responsabilidade e a necessidade de influir na definição da agenda da 
Cooperação, recuperando o conhecimento geo-político, histórico e sócio-cultural das 
realidades diferenciadas dos países em desenvolvimento, e estabelendo os termos nos quais 
resultados são aferidos. Os atuais tempos de crise e queda de financiamento para a 
Cooperação são acompanhados pelo descrédito na ideologia do livre mercado. Esta é uma 
oportunidade para a recuperação de outros valores e medidas para o Desenvolvimento, através 
do engajamento no debate público. Coragem é preciso para, no contexto de dependência 
financeira, instituir-se novos conhecimentos e olhares. Este é o papel crítico que diferencia as 
organizações da sociedade civil do Estado. Há que se recuperar esta diferença. 
 
 

Um olhar sobre a ACEP 
 
Partindo desta breve exposição de equívocos manifestados na terminologia da Cooperação, 
vou desvendar o lugar e a posição do meu olhar, procurando me dissociar destas mesmas 
idiossincrasias. Tendo participado na Cooperação a partír do Norte europeu, e assim 
estabelecido relações com a sua periferia e semi-periferia, penso o Sul dissociada dele. Sendo 
mulher imigrante, da periferia latino-americana para o centro que é a Europa, meu olhar é 
permeado por esta deslocalização. A partír deste lugar e posicionamento vou buscar o centro 
da ACEP para, desavergonhadamente mas, espero que desprovida de arrogância, apontar para 
ainda outros caminhos possíveis.  
 
A ACEP definiu como sua área de atuação a promoção de projetos ‘que articulam 
preocupações de natureza ética e estética, centrados em pessoas e organizações que, em locais 
diversos, contribuem para um mundo mais justo e solidário’ (ACEP, ênfase minha). Este 
centro é explícito no material da Associação, belamente ilustrado por rostos estampados com 
cores, que manifestam lugares no que têm de próprio e particular. 
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A ACEP estabelece ligações solidárias entre países de língua oficial portuguesa, em particular 
países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) e Portugal, e tem desenvolvido formas 
inovadoras e criativas de explorar as implicações entre estes países. Construir o paraíso aqui, 
assim como a Coleção Arquipélago, são exemplos de primorosos objetos da cultura e do 
desenvolvimento criados pela ACEP que, com sucesso, trazem outros rostos e vozes para os 
espaços hegemônicos e periféricos destas relações. 
 
Estas feições, perspectivas e entonações devem chegar às mãos de outros públicos e adentrar 
outras culturas. Esta é a afirmação de um desejo, movida por necessidades e oportunidades, e 
pela propriedade. É próprio levar objetos como estes a outros países porque, primeiramente 
Portugal está perdendo relevância relativa como um ator no desenvolvimento da África, e em 
particular nos PALOP. Neste sentido, a abordagem abrangente européia que a ACEP adota, é 
lógica e oportuna. 
 
A África, contrariamente, continua a ganhar relevância na sociedade e geo-política 
portuguesas. É necessário que Portugal ganhe consciência das implicações com a África 
distante e aquela que compõe a sociedade portuguesa, mesmo porque é parte constituinte do 
seu próprio desenvolvimento. Esta relação deve, portanto, ser confrontada na medida em que 
impõe obstáculos ao desenvolvimento e, por outro lado, contém um potencial pouco 
explorado. Para tal, o trabalho de sensibilização pública, no qual a ACEP tem protagonismo, é 
primordial. É preciso traduzir o discurso vigente de solidariedade com a África, em 
financiamentos guiados para o benefício dos países africanos, ao invés de trazerem 
contribuições primeiramente à economia portuguesa.2 Ainda, há que se levar a consciência ao 
público amplo, além da esfera governamental, de que a África comporta mais do que os 
PALOP. Quanto aos PALOP, é importante informar que os mesmos não tem como seus 
centros única ou necessariamente a língua portuguesa e, finalmente, que a esta língua, que já 
se manifesta de forma plural, se associam culturas diversas, neste caso africanas. Este 
conhecimento possibilita a consciência de que a denominada Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa, abundantemente presente no discurso público português, é constituída de 
países ligados pela história porém por memórias diversas, já que esta história foi vivida a 
partír de posições diferentes, e que seus benefícios e sacrifícios foram distribuídos de forma 
desigual.  
 
O recente concurso As 7 Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo, é um exemplo vivo da 
tentativa crônica de ocultamento do sacrifício do Outro africano na história desta implicação. 
Gerhard Seibert inaugurou o debate em torno desta iniciativa, ao indicar como este concurso 
intencionalmente apaga a participação portuguesa no tráfico de escravos, no processo de 
glorificação da expansão marítima portuguesa (Seibert 2009). Boaventura de Sousa Santos 
entra no debate endossando esta posição, quando afirma: ‘É necessário assumir a história em 
toda a sua complexidade e não retirar dela apenas o que nos convem’ (Santos 2009). Este é 
um entendimento crítico do posicionamento e localização de Portugal nas suas relações com 
países africanos e com suas diásporas. Os processos de exploração colonial e sua herança 
devem ser explicitamente reconhecidos e confrontados para que os mesmos não sejam 
reproduzidos na contemporaneidade; para ultrapassá-los é preciso passar por eles.  
 
Para além de Portugal e da Europa, há novas dinâmicas globais de relevância para os países 
africanos que saem dos circuitos conhecidos da cooperação portuguesa. A crise energética e a 

                                                 
2 Veja análise crítica à Ajuda Pública ao Desenvolvimento em: Pereira, Javier, and Jasmine Burnley. 2009. 
Lighten the load: in a time of crisis, European aid has never been more important. Brussels: AidWatch - 
CONCORD. 
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busca de alternativas, a emergência de novas potências econômicas, e os fluxos migratórios 
criam novos tipos de implicações entre África e o mundo e tornam outras associações mais 
relevantes. 
 
Há portanto outros atores a influenciar, outros espaços públicos a educar. As vozes da África 
devem ser ouvidas para além de Portugal. É preocupante, ao mesmo tempo que motivo de 
júbilo, a ênfase dada à África, nomeadamente aos PALOP, na política externa e na iniciativa 
empresarial brasileiras. O Brasil tem um déficit de África contemporânea, um profundo 
desconhecimento quanto às realidades diferenciadas dos diversos países africanos. No Brasil, 
a imagem homogênea da África vive como em Portugal. No entanto, enquanto em Portugal o 
centro desta imagem é lusitano, no Brasil é afro-brasileiro. Igualmente é uma continuação 
luso-tropical que projeta um centro dissociado de qualquer África. Esta é a perspectiva que 
alimenta a política de Cooperação com países africanos. Esta miragem auto-centrada e a 
importância crescente do Brasil frente aos PALOP, tornam um trabalho de sensibilização 
como o da ACEP altamente relevante.  
 
Este mesmo déficit de informação e conhecimento é encontrado, em maior ou menor escala, 
na sociedade civil brasileira. Por outro lado, sua organização e forte consciência política 
possibilitam sólidas relações de cooperação. Curiosamente, há organizações da sociedade 
civil brasileira que tem feito uso de sua reputação no Norte para competir por financiamentos 
destinados à África. Esta competição, na qual também entram organizações portuguesas, cria 
novas dinâmicas de poder entre Norte e Sul. Aqui o Brasil atua como o Norte do Sul. O 
discurso lusófono da fraternidade, de inspiração luso-tropical, encobre um novo processo 
hegemônico. No entanto aqui, como em todas as associações, as partes devem se inserir como 
voz e ouvido. O desenvolvimento só ocorre quando ambos aprendem. 
 
Mais um caminho de associações para o desenvolvimento a percorrer é o das diásporas 
africanas. Este é o caminho de complexas colaborações entre Nortes e Suls. No caso dos 
Países Baixos, para dar um exemplo de casa, o engajamento que inclui a comunidade cabo-
verdiana é uma inserção lógica. Daqui saem histórias e estórias que cruzam África com 
Europa. A partír desta intersecção, pode-se criar novas consciências no espaço público 
europeu. Aqui, o trabalho de tradução de mundos que a ACEP tem feito, precisa de ainda um 
passo de tradução, o de línguas. 
 
Ainda, as fronteiras porosas dos PALOP e os processos de regionalização são dinâmicas de 
relevância para estes países. Neste sentido não somente as colaborações no âmbito da língua 
portuguesa são definidoras, mas processos mais próximos e naturais, como aqueles que 
abordam a inserção da Guiné Bissau no contexto da região e em particular com Senegal, as 
dinâmicas entre Moçambique e África do Sul, entre outros. 
 
O futuro da África está umbilicalmente ligado ao desenvolvimento das novas e velhas 
potências, nomeadamente EUA, Japão e China, e emergências do Sul, notadamente África do 
Sul, Brasil e Índia. Aqui os Nortes serão redefinidos. Ainda, levando em conta os movimentos 
globais, os encontros entre periferias e centros no Norte e no Sul, o trabalho do 
desenvolvimento deve abordá-los em suas interdependências.  
 
Estes são os espaços que Mary Louise Pratt definiu como zonas de contato, lugares onde 
culturas se encontram e se misturam, espaços instáveis e heterogêneos, permeados por 
relações assimétricas de poder (Pratt 1999). É nestes cruzamentos que a ACEP poderá dar 
continuidade ao seu trabalho de sensibilização de uma esfera pública portuguesa que, absôrta 
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em sí mesma, precisa conhecer a África e o olhar plural da África sobre passado e presente 
para, assim, se conhecer melhor. E ainda, alicerçada em uma sólida experiência de 10 anos no 
estabelecimento de associações com organizações e pessoas em África, buscar novos 
cruzamentos onde se façam ouvir as vozes da África e ver seus rostos, a partír de um novo 
olhar. 

 
 

Concluindo 
 
Este ensaio procurou desconstruir o discurso da parcería e do des-centro, complicar a análise 
Norte e Sul, refletir sobre a posição dos atores do desenvolvimento nos contextos local e 
global, e sobre a posição relativa de uns frente aos outros. A partír deste terreno questionado, 
propôs a localização de cada ator frente às dinâmicas de poder – um posicionamento político - 
e o conhecimento das partes nas associações para o desenvolvimento. 
 
Este exercício alimentou uma reflexão sobre os desafios colocados à ACEP no trabalho de 
sensibilização em Portugal, e suas oportunidades e riscos no contexto de novos cenários 
globais de relevância para a África. Face à imagem da África cujo centro é lusitano, é crítico 
trazer a Portugal a África acompanhada de seus próprios centros, e estimular o conhecimento 
das implicações Portugal-África no passado e presente, a partír do encontro com esta outra 
perspectiva. O protagonismo no debate público e a sensibilização através da junção ético + 
estético são caminhos que a ACEP já vem traçando com sucesso, e Oxalá continuará neste 
trajeto próprio, inovador e belo. Ainda, frente à outras emergências globais, é oportuno que a 
ACEP capitalize na sua experiência, sensibilidade e conhecimento para levar os mundos nos 
quais tocou e que a tocaram, ao encontro de outros mundos. 
 
Por fim, este não foi proposto como um exercício de apagamento de velhos termos e 
estabelecimento de novos. Pretendeu-se fazer, pela via manifesta do discurso, uma reflexão 
sobre a ideologia que informa a Cooperação. Esta foi uma tentativa de des-vendar um 
universo mitológico, que sofre por seus apagamentos e fantasias. É somente através do 
estabelecimento de associações pautadas sobre posições manifestas e explícitas, que se pode 
engajar em um processo de desenvolvimento real e efetivo. Estas posições serão plenamente 
assumidas quando houver conhecimento das partes envolvidas. Para tal, devemos deslocar 
nosso olhar para ver a partír do lugar do outro, a nós e a ele. Também é preciso trazer esse 
outro para perto de nós, para que nos tornemos capazes de ouví-lo e contemplarmos o lugar 
onde está como parte constituinte dele mesmo. Assim nos (re)conheceremos, além da 
miragem da lonjura. E a partír deste olhar imiscuído poderemos, verdadeiramente, construir 
paraísos.♣          
 
 
 
 
Patricia Schor 
Research Institute for History and Culture 
Utrecht University 
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