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                      PARA UMA SOC IEDADE INCLUSIVA  
                   NO  EXERCÍCIO  DA PLENA CIDADANIA 
 

               António Teixeira Fernandes 
 

Começaria por enunciar alguns princípios de ordenação da vida social que possam 
servir de premissas à análise que se pretende desenvolver. 

 
1. A democracia não é somente um regime político,  mas também uma forma de 

viver as relações sociais. O ideal que lhe está subjacente é o da liberdade e da igualdade,  
numa sociedade inclusiva. 

De acordo com esta perspectiva,  um dos conceito base da democracia é o  de 
cidadania, que post ula direitos iguais para todos. Contrariam esse ideal os processos de 
diferenciação que conduzem à marginalidade e à exclusão. 

O Iluminismo alimentou a ideia de um progresso ilimitado para a humanidade. O 
ideal de perfectibilidade humana animou o espírito dos homens dos séculos XVIII e 
XIX, mas esse ideal jamais foi realizado, o mesmo acontecendo com a democracia.  

O liberalismo e o capitalismo desenvolveram-se nesse contexto, mas ao mesmo 
tempo que cr iaram e concentraram riquezas, deram também origem ao surgimento de 
um pauperismo generalizado e à formação de massas populares extremamente 
vulneráveis ao desemprego e à exclusão. 

Em resultado de um conjunto de factores, entre os quais as próprias lutas laborais,  
o Estado liberal viu-se forçado a intervir, como regulador social. Criou-se assim, em 
meados do século passado, o  Estado-providência ou Estado social, cujo  objectivo 
consistia em criar as condições de uma vida digna para todos. 

As sociedades europeias têm vindo, contudo, a descobrir, a partir de 1973, data do  
choque petrolífero, que a pobreza e a exclusão social se haviam tornado extensas 
manchas que cobriam, e continuam a cobrir, o seu tecido social. Subiram as taxas de 
precaridade, de marginalidade e de exclusão social. O fenómeno atinge a própria 
América, com valores antes desconhecidos. 

O esforço de inclusão de todos não havia sido eficaz. A União Europeia passou a 
incluir, nos seus programas-quadro, a problemática da pobreza e da exclusão social.  
Realizaram-se estudos, gizaram-se políticas, puseram-se em prática algumas acções. 

Esta breve incursão na história recente das sociedades ocidentais serve para sit uar  
a questão em análise, que, aliás, não necessita de grande contextualização, tão patente se 
apresenta.  

 
2. O estendal de pobreza e de exclusão social tem levado ao abandono de políticas 

com carácter universal a favor de políticas circunscritas, or ientadas exclusivamente para 
os pobres e os excluídos. Nas acções desenvolvidas, vem sendo, porém, esquecido o  
actor principal, o seu elemento essencial, que é o próprio pobre, como ser marginalizado  
e excluído. Este foi constituído em objecto e não em sujeito da acção. Não é possível – 
jamais será possível – erradicar a pobreza e a exclusão social, o mesmo que é dizer,  
promover a cidadania e criar condições de plena realização humana, sem que aqueles 
que por elas são afectados se transformem nos seus verdadeiros actores.  Fala-se hoje da 
sua abolição como no século XIX se falava da abo lição escravatura e da pena de morte.  
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3. Estes pobres e excluídos não podem ser concebidos, por outro lado, como 
alguém que tem um simples direito à vida. Partilham isso com as plantas e os animais.  
São antes seres que têm direito a serem tratados como elementos da sociedade, em razão  
da sua dignidade humana. No interior da sociedade, são sujeitos e detentores de direitos,  
assim como são fonte de obrigações. Numa sociedade inclusiva, não pode haver direito 
a que não corresponda uma contrapartida, em termos de deveres.  Ao  direito a uma vida 
digna, corresponderá o dever de viver dignamente. Ao direito de partilhar os bens da 
sociedade, corresponde a obr igação de contribuir para o bem comum da sociedade. 

 
4. Abordando a realidade social em si mesma, convém ter presente que a pobreza 

e a exclusão social não são conceitos convertíveis, porque também as realidades que 
traduzem são dessemelhantes.  A pobreza tem fundamentalmente a ver com a privação  
de recursos económicos e com a cr iação de uma situação  de precaridade. Trata- se de 
uma realidade secular que é relativamente fácil de tipificar em termos absolutos,  
relativos e subjectivos, assim como de mesurar. O conceito de exclusão surge, em toda a 
sua força, sobretudo na década de 1990, e, com ele, pretende-se caracterizar, para além 
da privação de recursos, a dissolução dos liames sociais e o desenvolvimento de 
dependências.  

O conceito de exclusão é polissémico e polimórfico, apresentando  vários sentidos 
e muitas expressões. Vár ias são também as suas causas,  na sua plur idimensionalidade.  
Essa configuração da realidade tem tornado o conceito extremamente incómodo para a 
ciência, habituada como está a trabalhar com  noções unívocas.  Porque a ciência tem 
horror à polissemia, tende constantemente a mudar a expressão conceptual dos 
fenómenos. A exclusão, de qualquer modo, não é um estado, mas um processo. Não se 
traduz numa única rupt ura, mas numa sér ie de rupturas. É mesmo o resultado de uma 
acumulação de rupturas. 

Existe, além disso, neste como em outros domínios, a ilusão da transparência, a 
ideia de que a realidade social se dá directamente a conhecer. Ora, esta realidade 
aparece envo lta em diversas camadas de encobr imento que só  a ciência é capaz de 
descamar. 
 

5. Estará a sociedade estruturada na justiça, de modo a permitir a todos e a cada 
um viver  na suf iciência de bens, numa relação de reciprocidade de direitos e de 
deveres? As sociedades contemporâneas,  como foram as do passado, são  
estrut uralmente injustas. 

5.1. Para dissipar equívocos, importa salientar que a democracia – como 
comunidade de cidadãos ou como sociedade de semelhantes – não postula o  
igualitarismo. Uma sociedade bem ordenada concilia o princípio da liberdade com o 
princípio  da diferença. Não consente a existência de desigualdades profundas e injustas,  
deve abolir a pobreza e a exclusão, mas também não pode deixar de premiar o mérito. 
Os mais operosos devem ver reconhecido o seu esforço e o seu trabalho. 

5.2. Numa sociedade bem ordenada, conciliando os princípios da igualdade e da 
diferença, com a erradicação das situações de servidão voluntária,  as políticas sociais 
que se limitam a usar  percentagens da riqueza acumulada para ir  em socorro dos pobres,  
perpetuando- lhes a situação, são  políticas reprodutoras da pobreza. Trata-se de políticas 
que os mantêm na dependência. Ora, o pobre não é aquele que vive com falta de 
recursos, mas aquele que, não possuindo recursos, vive na permanente dependência. 

5.3. A cidadania não consente dependências, qualquer que seja a sua natureza. A 
cidadania pressupõe e exige a autonomia. As sociedades injustas tendem a converter as 
dependências em sub-produtos. Não pondo em acção uma pedagogia activa da 
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cidadania, consentem a criação de sub-produtos da misér ia e da exclusão, de sub-
produtos da toxicodependência, de sub-produtos da delinquência e da cr iminalidade. E 
perante estas realidades,  as sociedades coisificam-nas como sub-produtos, e os Estados,  
em vez de alargarem as condições e os espaços da cidadan ia, transformam-se em 
Estados penitenciários. É bem conhecida a tendência para a criminalização da pobreza e 
da exclusão social, formas que as pseudo-democracias usam para retirar do espaço  
público aqueles que pert urbam as suas adormecidas ou mesmo dopadas consciências.  
Às vezes, dá a impressão que também a própria sociedade portuguesa, no seu todo, quer  
viver na dependência dos fundos estruturais vindos da Europa. 

 
6. Mas será possível destruir as dependências e fazer expandir as autonomias nas 

sociedades de hoje, tais como se encontram actualmente constituídas sob o 
neoliberalismo? Aqui reside toda a questão. 

6.1. Só será possível fazer recuar as dependências e promover as autonomias,  
numa sociedade bem ordenada, isto é, numa sociedade constituída na justiça. E, numa 
sociedades constituída na justiça, prevalece o princípio da igualdade de oport unidades.  
Ora, não haverá igualdade de oportun idades enquanto se mantiver a profunda 
desigualdade de recursos. Não se trata somente, dir-se-á mesmo sobretudo, de recursos 
materiais, económicos, mas de recursos simbó licos, como são a cultura e a formação  
profissional. 

O privilégio de alguns é, na verdade, incompatível com a cidadania igual para 
todos, na medida em que o priv ilégio é uma negação da cidadania dos outros. Se a todos 
não for assegurado o direito de igual participação, não poderão considerar-se legítimos 
os direitos dos que dela usufruem. A democracia exige que o pr ivilégio seja substituído  
por direitos generalizados. O princípio  é ap licável a pessoas, a grupos e a in stituições. A 
exigência de maior  cidadania, no seio da sociedade, implica a conciliação da criação  de 
riqueza com a coesão social e a liberdade política. 

6.2. Sendo  isso  verdade, uma pedagogia activa da cidadania passa por uma aposta 
forte na autonomia das pessoas.  Mas a autonomia pressupõe um investimento no 
homem. Este deve ser o investimento central na construção e no desenvolvimento das 
sociedades. O homem, como pensava Protágoras,  é o princípio e o fim de tudo  em 
sociedade,  porque é a medida de todas as coisas. É atentatório à dignidade humana a 
transformação do homem em instrumento, em meio ou em mercador ia.  

6.3. Acresce ainda o facto de que tem havido uma crescente interiorização dos 
direitos do homem. Este não é somente sujeito de direitos sociais. O Estado social deu-
lhes v isibilidade ao reconhecê- los e ao assegurá-los. É ainda sujeito de direitos culturais.  
A cult ura é algo específ ico da sociedade humana. É a cult ura que dá sentido à vida. Vai-
se tomando crescente consciência da importância destes direitos. É que está a operar-se 
a passagem dos valores materialistas aos valores pós-materialistas. Trata-se de uma 
revolução silenciosa que atravessa as actuais sociedades. Não quer dizer que os valores 
materialistas tenham perdido a sua importância. Sign ifica antes que passaram a assumir 
relevância especial na v ida das pessoas, a qualidade de vida e os valores. 

 
7. Para possibilitar a realização dos direitos sociais e culturais do homem, as 

sociedades criaram o Estado-providência. A formação deste Estado procurou conciliar,  
desde o seu início, os objectivos políticos e os interesses económico-sociais. O Estado  
social tem em vista associar o crescimento económico ao pleno emprego.  No  
capitalismo, a grande clivagem é entre capital e trabalho.  O Estado-providência 
simbo liza um pacto entre o capital e o trabalho, e entre a democracia liberal e os 
cidadãos, em termos de garantia dos direitos fundamentais. 
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A construção do Estado-providência permitiu domesticar o modelo  económico  do  
capitalismo, altamente produtivo, pondo-o em relativa consonância com as exigências e 
os objectivos das democracias liberais. Vários factores foram, no entanto, concorrendo  
para uma progressiva desregulação, e o Estado social começou a entrar em crise. 

Este Estado foi construído numa situação de economia mista em que o  poder  
político dispunha de uma considerável parte do produto nacional, que lhe assegurava a 
capacidade de levar  a cabo uma po lítica distributiva,  com a criação de infra-estruturas e 
de emprego. Constituído como Estado regulador, podia promover e assegurar a 
integração social e fomentar a dinâmica económica. 

O Estado social criou uma sociedade salar ial que,  pouco a pouco, se foi 
desorgan izando.  Para Robet Castel, “uma sociedade salarial não  é somente uma 
sociedade na qual a maioria da população activa é assalariada. É sobretudo uma 
sociedade na qual a imensa maioria da população acede à cidadania social a partir, antes 
de mais, da consolidação do estatuto do trabalho" 1. As transformações em curso fazem 
com que do trabalho se passe a um simples em prego, entendido como ocupação. 
 

8. Mas o Estado social, concentrado  nos direitos sociais, não promoveu 
devidamente os direitos culturais, porque estava mais interessado no lucro do que na 
cidadania. Esta era assegurada mediante a integração profissional, condição e 
mecanismo de integração social. A questão põe-se act ualmente em outros termos. 

Passou-se, na verdade, da sociedade do trabalho à sociedade do conhecimento. A 
utopia neoliberal do livre mercado tem vindo a produzir uma crescente desregulação  
social, com a diminuição dos trabalhadores dependentes com emprego a tempo 
completo e a passagem da maior ia da população a uma vida em condições laborais 
precárias. Esta é uma revolução silenciosa que vai progressivamente atingindo os 
diferentes meios sociais e sectores económicos,  qualquer que seja o n ível de 
desenvolvimento social alcançado. Entretanto, todos se vão considerando  como 
desempregados ou sub-empregados em potência.  Não será possível recuperar a situação  
de pleno emprego. Trata-se de encontrar espaços mais alargados de autonomia que 
permitam o desenvolvimento da existência individual. As novas tecnologias são  
susceptíveis de incrementar a produção de bens e serv iços, fazendo antever o  
aparecimento de empresas libertas do trabalho  humano. Está em curso uma tendência 
para uma economia do conhecimento e para a deslocalização das empresas, com o 
objectivo de atingir a maior margem de lucro possível. 

A automação tende a abolir o s empregos e, no entanto, continua-se a pretender  
garantir o direito ao trabalho e o direito ao rendimento. Isso implica uma transformação  
profunda na vida das sociedades. André Gorz sustenta que “qualquer que seja a 
ideologia de que se reclama, é enganosa toda a política que não reconhece o facto de 
que não pode haver mais emprego assalariado a tempo inteiro para todos e que o  
trabalho salar iado  não pode permanecer o  centro de grav idade nem mesmo a actividade 
dominante da vida de cada um”2. O trabalho socialmente útil deixa de ser uma ocupação  
a tempo inteiro e o pólo principal da vida dos indiv íduos. A confusão que prevalece 
entre o direito ao trabalho, o direito ao emprego e o direito a um rendimento terá se ser 
superada. Independentemente da inserção no mercado do  emprego, o sistema capitalista 
exige que a população seja remunerada para que possa consumir a produção oferecida.  
Do ponto de vista da cidadania, postula-se também que as pessoas disponham de bens 
suficientes, que lhes permitam viver com dignidade. Mas não se poderá aceitar que a 
remuneração sirva para excluir pessoas das actividades sociais, porque isso é privá-las 
                                                                         
1 Rob ert Castel , L’Insécurité Sociale , Paris , Seuil, 2003, pp. 30 e 31. 
2 André Go rz, Les Chemins du Paradis , Paris , Editions G alilée, 1983, pp. 32, 35, 67, 73, 76, 83, 90 e 207 . 
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da sua cidadania. Esta implica, na verdade, uma participação activa na vida social. Se,  
portanto, do ponto de vista da produção, o alargamento do mercado exige o aumento da 
capacidade de compra das pessoas, do ponto de vista da cidadania,  a distribuição  dos 
rendimentos é pedida em virtude da sua participação activa como membros da 
sociedade em situação de autonomia. 

De harmonia com esta óptica, o mercado competitivo deve financiar o mercado  
social de trabalho. Mas não  se trata de utilizar as mais valias or iundas daquele mercado  
para as distribuir, em forma de subsídios, pelos mais carenciados. Importa antes,  com 
essas mais valias, promover actividades dos mais diversos géneros, em que os mais 
despossuídos de recursos possam auferir rendimentos que lhes permitam viver com 
dignidade, ao abrigo de qualquer dependência. 

É que, como defende Andre Gorz,  “a garantia  de um rendimento independente de 
um emprego não será portadora de liberdade a não ser quando acompanhada do direito  
de cada um  ao trabalho: isto é, à produção de sociedade, à produção de r iquezas 
socialmente desejáveis e à livre cooperação com os outros na prossecução dos seus 
próprios fins”3. O que se verif ica normalmente é que a garantia de um rendimento, na 
vigência do capitalismo, não pretende abolir a indigência e debelar o desemprego, mas 
antes torná-los toleráveis para a sociedade e a custos baixos. 

A procura de uma so lução para uma sociedade sem trabalho garantido a tempo 
inteiro deve ter em conta uma pluralidade de modos de produção assim como de estilos 
e de r itmos de vida. Trata-se de reconhecer que, na época da automação, torna-se 
indispensável distinguir o direito ao trabalho e o direito ao rendimento do direito a um 
emprego salariado. A chave do problema está no desenvolvimento de actividades 
cooperativas e mutualistas. Parece ter terminado a era do trabalho para toda a vida,  com 
advento do tempo da flexibilidade e do desenvo lvimento de capacidades polivalentes 
capazes de adaptação a uma diversidade de sit uações de actividade e de emprego. 

O rendimento não pode resultar, por isso, como tem acontecido, unicamente da 
actividade laboral, no sentido salarial tradicional, pois, cada vez mais, “ele tem por 
função essencial distribuir por todos os membros da sociedade uma riqueza que resulta 
de forças produtivas da sociedade no seu con junto e não de uma adição de trabalhos 
individuais”, tornando-se assim perfeitamente compatíveis o desenvolvimento da 
automação e a conservação  do Estado social.  O rendimento mínimo não tem mais a ver  
com a situação de trabalhador, mas com a de cidadania e, nessa medida, aquele é 
assegurado independentemente da inserção no mercado competitivo. O aumento da 
produtividade e da competitividade, resultante do investimento em tecnologia e em 
automação, permite o crescimento da riqueza que deve ser distribuída sob forma de 
cidadania. Na verdade, “não são mais o trabalho e os trabalhadores, mas a vida e os 
cidadãos que se encontram no dever de serem remunerados”. Com tal mudança de 
perspectiva, “as noções de ‘direito ao trabalho’ e de ‘direito ao salár io’ devem ceder o  
lugar às de direito ao rendimento e de direito do cidadão a uma quota parte das r iquezas 
produzidas”. Desde então, “o trabalho abolido é remunerado do m esm o modo que o 
trabalho  fornecido, o não-trabalhador com o mesmo título que o trabalhador”.  O 
princípio proposto por André Gorz é claro: “É necessário que o rendimento distribuído  
deixe de ser função da quantidade de trabalho fornecido, para se tornar função da 
quantidade de riqueza que a sociedade escolhe produzir”4. Anterior ao direito ao 
trabalho, estão os direitos de cidadania, que têm a si associado um rendimento. 

Vai-se caminhando, de facto, para uma sociedade pós-laboral, em que o trabalho  
convencional tende a desaparecer. A pr imeira modernidade promoveu o cidadão  
                                                                         
3 André Go rz, Les Chemins du Paradis , pp . 85 , 86 , 87, 88 e 89. 
4 André Go rz, Les Chemins du Paradis , pp . 91 , 95 , 96 e 189 . 
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trabalhador, mas mais o trabalho do que a cidadania. A sociedade pós-laboral é, ao  
contrário, forçada a dar prior idade à cidadania sobre o trabalho, e, consequentemente, a 
fazer com que a integração social se processe por outros mecanismos. É através desta 
via que se devem encontrar as alternativas à sociedade do trabalho. 

8.1. Mas a antítese da sociedade do trabalho não é decididamente a sociedade do  
tempo livre ou do ócio. Na Antiguidade Clássica, o trabalho significava exclusão da 
sociedade e da cidadan ia. Na época moderna, o trabalho passou a significar o princípio  
da ordem. Quem trabalha está livre da pobreza e da marginalidade.  

8.2. Na segunda modernidade, o trabalho convencional, def inidor da identidade e 
do estatuto das pessoas, está a desaparecer. Não quer dizer que já não encontre espaço o  
trabalho da sociedade laboral, nem sequer o trabalho assalar iado. O que ocorre é o fim 
da sociedade do pleno emprego. Dá-se o que Ulr ich Beck designa por “volatização do  
trabalho regular”.  

8.3. A passagem da sociedade do trabalho à sociedade do conhecimento muda a 
própria noção de trabalho e do  mundo do trabalho. A característica distintiva da nova 
sociedade será o papel primordial do saber  como recurso  económico.  O saber converte-
se na principal fonte de riqueza social. Quem possuir maior capital de conhecimentos e 
for capaz de traduzir o saber científico em inovações geradoras de benef ícios sociais 
converter-se-á num grupo pr ivilegiado da sociedade. Mas o saber não dá somente 
origem a novas camadas sociais pr ivilegiadas.  A emergência da sociedade do  
conhecimento vai exigir a elevação dos níveis de literacia da massa da população, sem 
os quais não lhe será possível processar  a informação que tal sociedade produz e que se 
torna indispensável a uma vida normal no quotidiano. 

Numa sociedade do conhecimento, assume portanto particular relevância a info-
exclusão. Além da formação científica e técnica, impõe-se, extensiva a todos, a 
formação para a cidadania. A info-exclusão atinge, desde logo, a juventude, quando  
carece de competências e não se encontra habilitada para a transição ao emprego. 

8.4. Não falta, todavia, quem aponte factos susceptíveis de desmentir a tese 
segundo a qual a sociedade do conhecimento será uma fonte laboral e produtiva. O que 
na realidade se terá afirmado é o aparecimento de um capitalismo sem trabalho, que 
permite incrementar a produtividade sem a actividade laboral. Não se trata, obv iamente, 
aqui do “capitalismo de casino”, que não é em si mesmo produtivo. Pode haver uma 
maior produção de bens e serviços com menor mão-de-obra humana.  

8.5. Em resultado de tal evolução, os indivíduos confrontam-se progressivamente 
com a precaridade laboral. Com o aparecimento da sociedade das actividades plurais,  
opera-se uma individualização laboral, com uma desagregação da coesão da sociedade.  
Entra-se no que Richard Sennet designa por “trabalho de curto prazo”  e “sociedade de 
curto prazo”, em obediência ao lema de “nada de longo prazo”5. Isso produz 
instabilidades de toda a espécie. 

8.6. A passagem da sociedade do trabalho a uma sociedade de actividades plurais 
tem, no entanto, uma significação limitada. O conceito denota, de forma espontânea e 
directa, a ocupação em tarefas que não eram anteriormente consideradas como 
verdadeiras actividades laborais, que envolvessem um contrato de trabalho. Está-se 
perante áreas que podem ser tidas como próprias do mercado social de emprego, distinto 
do mercado competitivo, para o qual se requer um forte capital cultural e técnico.  

8.7. A grande alternativa à sociedade do trabalho será a potenciação de uma 
sociedade po lítica dos indivíduos, de uma sociedade civil activa em cada lugar concreto. 
A revitalização de uma democracia directa dará origem a uma sociedade de cidadãos 
                                                                         
5 Ulrich Beck, Un Nuevo Mundo Feliz, Barcelona, Paidós, 2003, pp . 64 , 66, 67 e 79; Rich ard Senn ett, A 
Corrosão do Caráct er, Lisboa, Terramar, 2001, pp. 35, 36, 37 e 41. 
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que sejam autónomos e conscientes da sua situação  no seio da sociedade. A questão que 
passa a ocupar o  Estado social consistirá na gestão de actividades sociais que permitam 
o exercício da cidadania em produção da sociedade.  Uma democracia em que os 
cidadãos não possuam o espírito e o hábito de se conduzirem a si mesmos, na 
pluralidade dos seus direitos e deveres, não merecerá, em rigor, o nome de democracia. 

8.8. A referência,  por vezes obsessiva, à sociedade do pleno emprego  deve-se a 
alguns factores.  Existe uma habit uação a um tipo de vida social, contemporâneo do  
Estado social, no tempo da sua maior v italidade. Tende-se,  em tal sit uação, a tudo  
esperar do Estado. O desaparecimento do paraíso  do pleno emprego faz, por  outro lado,  
a sociedade confrontar-se com o medo da liberdade. Este medo desperta o esp írito 
proibicion ista e a formação de Estados penitenciários que tendem a cr iminalizar todos 
os desvios à norma. A saída do círculo vicioso da sociedade do trabalho implica novos 
desaf ios, cada vez mais inadiáveis. Assume aqui toda a sua relevância a questão da 
gestão do social. 

8.9. Se a saída da sociedade do trabalho  para a entrada na sociedade pós-laboral 
implica a passagem, não a uma sociedade do ócio, mas a uma sociedade política com 
um sentido totalmente novo, parece ser  necessário  fazer emergir uma outra concepção  
de sociedade. É cada vez mais urgente o alargamento dos espaços da autonomia que 
favoreçam o desenvolvimento das individualidades, numa multiplicidade de 
actividades. As diversas dimensões da existência, como a educação, a subida do nível de 
vida, a capacidade de movimentação espacial e a interiorização dos direitos do homem, 
vêm convertendo os indivíduos nos protagon istas da sua própr ia vida, com todas as 
consequências daí resultantes, para a família, a intimidade e o empenhamento social ou 
político. Estes mesmos factores postulam uma sociedade includente.  

As sociedades têm dificuldade de subsistir de forma integrada sem um nível 
suficiente de coesão social. Ora,  para além do mercado  competitivo e do mercado social 
do emprego – este último a necessitar de um crescente incremento – é ainda 
indispensável in stituir o trabalho cívico, na medida em que é criador de sociabilidades.  
É mais rentável f inanciar o  trabalho cívico  do que subsidiar o desemprego.  Participando  
no trabalho cív ico, os desempregados recebem, eles mesmos, dinheiro pela sua 
actividade. Deste modo, se contribui para eliminar, ou ao  menos diminuir, o  
assistencialismo e se concorre para acabar com a burocracia da pobreza.  

 
9. A situação de dependência gera, por sua vez, uma sit uação de grave apatia. Os 

beneficiários, qualquer que seja a sua modalidade, deixam de reconhecer as suas 
obrigações para com a comunidade. O crescimento do individualismo conduz, em geral,  
à centração nos interesses particulares e à recusa dos interesses públicos. Esta situação  
permite a emergência do que se vai chamando “síndroma nim by”. O nim bismo faz com 
que os indivíduos se sintam fora da colectividade e em oposição  a tudo  o que seja 
realização colectiva, não só que os envolva, mas sobret udo que se opere com algum 
incómodo para eles.  Trata-se de um comportamento de free-rider, atitude passiva por  
parte dos indivíduos e dos grupos sociais, que não procuram sair da sua situação de 
pobreza. A atitude de nimbismo aparecerá mais generalizada do que parece, pois, no 
entender de Pierre Bourdieu, “tem-se hoje o sentimento de que o cidadão,  sentindo-se 
rejeitado no interior do Estado (...), rejeita o Estado, tratando-o como uma potência 
estranha que ele utiliza o melhor possível para os seus interesses”. De qualquer  maneira,  
mesmo que não se atinja essa sit uação mais extremada, “pelo facto das disposições 
serem o produto da incorporação de estruturas objectivas e das expectativas tenderem a 
ajustar-se às possibilidades,  a ordem instituída tende sempre a aparecer, mesmo aos 
mais desfavorecidos, como andando por si, necessár ia, ev idente, mais necessária, mais 
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evidente, em todo o caso, do que se poderá acreditar do ponto de vista daqueles que, não  
tendo sido formados em condições tão desumanas, não podem a não ser encontrá-las 
espontaneamente como insuportáveis e revoltantes”6. Em relação à comunidade,  
apresentam-se sempre como sujeitos de direitos e nunca de obrigações. O nimbismo 
surge, em especial, em contextos de certa complexidade social e de acentuado  
individualismo. 

As concepções da pobreza e da exclusão social apresentam algumas diferenças 
fundamentais nas representações sociais. Uma é a que é formulada pelas camadas 
superiores da sociedade, outra é a concepção adoptada pelas próprias pessoas que v ivem 
em tal situação. Do ponto de v ista analítico da cidadania activa, ninguém se poderá 
auto-excluir, assim como ninguém deverá proceder à hetero-exclusão.  Não ex iste,  em 
tal perspectiva, liberdade de não se ser livre, do mesmo modo  que não haverá liberdade 
de não se ser homem ou de não se ser digno. Trata-se de direitos e deveres fundamentais 
da pessoa humana, como ser de relação, dotados de um carácter absoluto. 

Haverá, no entanto, exclusão que possa ser considerada justa ao lado de outras 
que possam ser  tidas como injustas? A questão é deste modo transposta para o domínio  
político, onde as liberdades fundamentais assumem um carácter condicional ou relativo. 
Só que o discurso assim formulado tende a assumir uma dimensão ético-jur ídica de 
responsabilização, com abandono do registo analítico. Podem existir situações de 
exclusão relativamente imputáveis aos que nelas vivem, em razão da passividade em 
que caem. Mas, se ex iste imputabilidade, ela será dupla. Aos excluídos cabe um grau de 
responsabilidade no processo da sua saída, uma vez que devem ser os principais actores 
da sua libertação. Aos não excluídos cabe a responsabilidade de desenvo lverem uma 
pedagogia alargada de cidadania que desencadeie processos conducentes àquela 
libertação. 
 

10. Poderá perguntar-se, como o faz J. Habermas, se não se estará perante o 
esgotamento do modelo do Estado social. O Estado, por força do neoliberalismo, vem 
diminuindo a sua intervenção no domínio da economia e do emprego, promovendo a 
passagem das políticas conduzidas em nome da integração  de todos a políticas 
orientadas para sectores particulares. Enquanto aquelas políticas se caracterizam pela 
procura de grandes equilíbrios sociais, estas últimas obedecem a uma lógica de 
discr iminação positiva, tomando como alvo populações e zonas do espaço social 
particularmente fragilizadas. Abandonam-se as políticas que tendem a promover o  
acesso de todos aos serv iços públicos, a favor de populações que sofrem de um défice 
de integração. Se as pr imeiras defendem direitos universais, as segundas desenvolvem-
se em proveito de pessoas em sit uação de precaridade e de exclusão social. Os governos 
criam, para estes segmentos da população, o Rendimento Mínimo Garantido (RMG) ou 
o Rendim ento Mínimo de Inserção (RMI), conforme os regimes políticos em causa.  
Recentemente em Portugal, o RMG passou a designar-se Rend im ento Social de 
Inserção (RSI), acabando por se limitar à introdução, em relação ao RMG, de alterações 
de procedimento e de formas de organ ização. Com a implantação do neo liberalismo, 
tende a desaparecer a protecção social e, com a sua falta, destrói-se a coesão social. 

A instituição de um rendimento mínimo resulta da implementação de uma 
recomendação da União  Europeia (Recomendação 92/441/CEE, de 1992) e traduz a 

                                                                         
6 M. D ear, “Co mprend re et surmonter le syndrome ‘ni mby’”, in 2001 Plus, n.º 27, Julho, 1993, Paris, 
Ministère de l’Équipement-Drast, pp. 2-20; Pierre Bourdieu , Contre-F eux , Paris, Raisons d’Agir, 1998, p. 
12; Pierre Bourdi eu, Contrafogos 2, Oeiras, Celta, 2001; Pierre Bourdieu, Méditatioms Pascaliennes, 
Paris, Seuil, 1997, 207 . Para outras aplicaçõ es do fenómeno Ny mby, poderá consultar-se: Dubien e 
Waeraas de Saint Martin, Le Phénom ène NIMB Y: Rapport de Synthès e, Paris, EDF-DE R, 1994 . 
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substituição do direito fundamental dos cidadãos a um nível de v ida digno,  com os 
recursos indispensáveis, por uma política de luta contra a pobreza e a exclusão social.  
Com este rendimento, procura-se subordinar  a ajuda social a uma contrapartida,  
rompendo com a tradicional assistência social. É seu objectivo o  reatamento dos liames 
sociais, de forma a tornar cada benef iciário num verdadeiro actor social. Na sua base,  
está um contrato de inserção. São-lhe impostos esforços em ordem à reinserção,  
mediante a obtenção de um trabalho regular e o abandono da marginalidade. Com esse 
propósito, constroem-se redes sociais de inserção,  capazes de tornarem as relações de 
proximidade mais ef icazes do que os mecanismos burocráticos da administração. Estas 
redes têm a vantagem de apoiar os carenciados, co locados fora do mercado de trabalho,  
no estabelecimento de contactos e na dinamização de relações, em ordem à solução  dos 
respectivos problemas. 

10.1. A perturbação  é criada pela situação antagón ica existente entre uma 
degradação social e um cap italismo em expansão. O capitalismo actual parece viver um 
insuperável dilema: não podendo v iver sem o Estado social, tem dificuldade de coexistir 
com tal Estado.  A resolução do dilema passa pelo  encontro do  ponto de equilíbr io entre 
o desenvolvimento do Estado social e a modernização da economia de mercado. Vários 
Governos têm-se visto obr igados, em resultado desse desenvolvimento, a introduzir o  
Rendimento Mínimo de Inserção ou o Rendimento Mínimo Garantido. 

Poder-se-ão considerar, na sequência do que acaba de ser dito, três situações 
típicas nas sociedades hodiernas, sempre em obediência ao princíp io da autonomia. A 
primeira é constituída por aqueles que dispõem de cap itais sociais, cult urais e 
profissionais indispensáveis a uma vida autónoma e se encontram integrados 
socialmente e in ser idos no mercado de trabalho. O pr incípio fundamental de uma 
sociedade bem ordenada consistirá na distribuição dos bens e serviços, em termos de 
equidade, por todos os indivíduos, em correspondência com a contribuição que todos 
são obrigados a oferecer ao bem comum. A sit uação normal será a de uma generalizada 
inserção profissional em níveis suficientes de autonomia.  

Existem pessoas que não possuem capitais suficientes para a in serção no mercado  
de trabalho ou, tendo esses capitais, não conseguem inser ir-se nele. A clivagem actual  
não é de natureza inter-categorial, mas intra-categorial. Em situações quer de 
dif iculdades de inserção, quer de falta de integração, torna-se perfeitamente legítimo um 
Rendimento Mínimo de Inserção, que apo ie o processo de transição ao trabalho ou de 
retorno à actividade laboral. Tal rendimento terá que ser, por def inição, temporário, com 
a duração que as circunstâncias do momento aconselhem. A gravidade da con juntura 
ditará a sua temporalidade. O Estado social dará então origem a políticas de 
individualização dos apoios, sem se perder de v ista o sentido da universalidade. Uma tal 
protecção pode configurar-se sob a forma de contribuição do  Estado,  ou sob a forma de 
apoio de instituições f inanceiras. Para resolver esta questão, Proudhon preconizava a 
criação do banco do povo7. A esco lha da modalidade dependerá das camadas sociais em 
causa e dos capitais possuídos, potenciadores de uma adequada inserção profissional,  
com capacidade para seguidamente se ressarcir a in stituição financiadora.  

Nos casos em que a desinserção e a desintegração não podem ser imputáveis às 
próprias pessoas que delas são vítimas, deverá recorrer-se a um Rendimento Mínimo 
Garantido. Trata-se dos casos que resultam de deficiências ou de incapacidades 
insuperáveis. O princípio da so lidar iedade social, inerente a toda a prática democrática,  
e que tem por base a partilha de uma humanidade comum, não consente que sejam 

                                                                         
7 Pierre-Jos eph Proudhon, Systèm e des  Contradictions Économiques ou Philosophie d e la Misèr e, Paris, 
Edition du Groupe Fresn es Antony –  Fédération An archiste, 1983. 
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deixados sem socorro, à margem da sociedade, os que não dispõem, em absoluto, de 
uma “sociodiceia”. 

A implementação do Rendimento Mínimo de Inserção ou do Rendimento Mínimo 
Garantido deve impedir,  ou procurar  evitar, quer a dependência dos necessitados, quer a 
tendência das instituições que deles se ocupam para reforçar e perpet uar essa 
dependência. O objectivo do RMI não pode ser outro que a inserção dos beneficiár ios,  
através de meios que permitam a sua autonomização.  Se assim não for, será portador de 
estigmatização para os que dele benef iciam. O rendimento mínimo de inserção somente 
terá sentido na óptica da inserção e da autonomização dos indivíduos, contrariando a 
criação de dependências.  

Parece claro, por isso, que a criação de um Rendimento Mínimo de Inserção, por  
natureza ou por definição transitório como é, não pode prescindir do conhecimento da 
densidade do tecido empresarial e da capacidade de revitalização do mercado de 
emprego, competitivo ou social. Não será possível pôr em acção um programa de 
inserção, desde logo com a def inição do tipo de formação profissional adequada, no  
desconhecimento das capacidades de absorção do meio. Somente deste modo, será 
possível recuperar os excluídos que se encontram inexplorados e descartados.  

10.2. O problema está em saber se esse objectivo é realizável, na actualidade, no  
âmbito de cada Estado-nação ou se se ex ige uma política social mais abrangente. Para 
além de uma união  económica e de uma unificação política,  haverá, sem dúvida,  que 
promover uma Europa social, sem a qual será impossível a manutenção do Estado  
social.  

O problema reveste-se de particular importância na construção da Europa social,  
sobretudo quando se pensa na integração dos imigrantes. Ralf Dahrendorf pensa que se 
a Europa não incorporar os bens produzidos pelos seus vizinhos mais próximos, “os 
habitantes desses países virão em massa para os nossos países. Não há forma de nos 
protegermos eficazmente das mercadorias e das multidões”. E se, ao contrário,  
“começamos a construir muros em redor da Europa, depressa começaremos a perder as 
liberdades que conquistámos nos nossos países”8. Este é um problema adicional que, na 
actualidade, a construção da Europa social se vê forçada a equacionar. 

Se a mundialização gera, no seu movimento dialéctico, a pobreza e a exclusão, e 
se o desenvo lvimento é feito à custa do sofr imento humano, será necessário que a 
Europa, no seu processo  de unificação,  não atenda unicamente aos aspectos 
económicos, mas ainda, e sobretudo, às suas dimensões políticas e sociais.  

10.3. Esse objectivo comunitário postula mudanças profundas que atingem o  
próprio sistema económico. Uma crítica ao neoliberalismo pode servir de ponto de 
partida para a análise do  Estado-prov idência e das medidas propostas pela União  
Europeia. O Estado tem vindo a retirar-se de um grande número de sectores da vida 
social, de que tinha, no passado  recente, o encargo,  e o processo de privatizações arrasta 
consigo a perda de muitas aquisições sociais. 

Ao retirar-se da v ida económica e da actividade social, o Estado adere à ideologia 
da globalização transformada em arma principal das lutas contra as aquisições do  
welfare state. Com a globalização, e nomeadamente com a criação da União Europeia,  
os Estados nacionais vêm perdendo alguma da sua soberania, e a sua capacidade de 
regulação social é posta em causa. Cresce, cada vez mais, o número de pessoas que 
trabalham no mercado negro, onde se pratica o dumping salarial e uma autonomia 
fictícia de trabalho,  porque este não se encontra assegurado.  Através do dum ping social,  
introduz-se uma competitividade desleal, com a violação dos direitos fundamentais,  
levando à exploração dos trabalhadores com vista na obtenção de melhores posições no  
                                                                         
8 Ral f Dahrendorf, A  Democracia na Europa, Lisbo a, Edições Presen ça, 1993 , pp . 39 e 40. 
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mercado  mundial. A unif icação da Europa obriga os países a criar um Estado  social que 
tenha em conta os direitos sociais universais alcançados nos diferentes países membros.  
Está em causa a coesão social da Europa. 

Não será pois possível elaborar e pôr em prática verdadeiras políticas sociais,  sem 
proceder a uma prévia desconstrução do conceito e da prática do neoliberalismo. Existe 
uma certa contradição, pelo menos conflito, entre regime político e económico  
neoliberal e as po líticas sociais. Como fundamento deste antagonismo, poderá aduzir-se 
o facto dos países que a ele aderem serem os que tendem a suportar menos o  Estado  
social. As políticas sociais que se in screvem em quadros neo liberais não procuram 
abolir ou erradicar a pobreza e a exclusão social, mas antes em desenvolver mecanismos 
que minorem o sofr imento de tais populações. Mas os efeitos perversos não ficam por 
aí. A utopia neoliberal do livre mercado produz uma directa desfocagem da realidade.  
Os segmentos sociais mais carenciados,  uma vez naturalizados, são tratados como 
subprodutos do regime político e do sistema económico. Mais do que aboli-lo s, procura-
se sobretudo torná-los compatíveis com a concentração da riqueza, sem se processar  
uma aproximação dos n íveis de vida. 

A introdução de políticas activas leva necessariamente ao desenvolvimento das 
autonomias individuais, contrariando-se o processo de reprodução social. Tais políticas 
promovem a confluência das perspectivas sócio-económica e culturalista, traduzindo o  
processo em novos modos de vida.  Estas políticas, em vez de partirem de uma óptica 
neoliberal, trabalham na base dos direitos do homem. A pessoa humana tem prioridade 
lógica e ontológica em relação às organizações sociais. Enquanto os direitos 
fundamentais são imprescr itíveis e inalienáveis, as formas de organização são h istóricas 
e mutáveis. 

Um facto apresenta-se, além disso, inquestionável. A exclusão não resulta do  
disfuncionamento da economia, mas do seu bom funcionamento. Se a exclusão social 
deriva do funcionamento do sistema produtivo, então os não-pobres são também causa 
do problema. A pobreza e a exclusão social não são  uma questão que não diga respeita a 
cada cidadão. Não existirá verdadeira cidadania enquanto ela não for exercida por todos,  
numa sociedade inclusiva.  
 

11. Será necessário repensar o Estado social sob a forma de prev idência social 
activa. Qualquer que se seja a posição assumida, é indispensável repensar o Estado-
providência em relação a questões mais vastas de pobreza global. Torna-se 
indispensável, para isso, tentar recuperar as tradições geradoras de solidariedade. As 
sociedades tradicionais assentavam a sua previdência social em tais mecan ismos mais 
ou menos generalizados, mas o predomínio do individualismo, nas sociedades 
ocidentais, talvez não permita, em medida suficiente, essa reversibilidade histórica.  
Também não bastam políticas meramente reactivas. As políticas generativas são as que 
se or ientam para a prevenção e,  por isso, procuram organ izar  os potenciais de 
solidariedade em ordem a esse objectivo. 

A prev idência social positiva, requerendo a intervenção do Estado, não se limita a 
isso. Salientou-se acima a necessidade do enquadramento europeu. Situações há em que 
se exige a cooperação internacional mais larga ou mesmo global. É o  que acontece com 
a preocupação com a melhoria das condições de saúde mediante a redução da poluição.  
O combate contra a pobreza e a exclusão social também não poderá ser bem sucedido  
sem uma previdência social positiva assente numa política de vida e numa po lítica 
generativa de alcance mais vasto. Tem que se ultrapassar a dependência tanto da 
previdência social como do produtivismo. Haverá interesse na mudança de estilo de 
vida para ricos e pobres, mediante a recusa do produtivismo e a assunção da 
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produtividade. A entrada na era da pós-escassez não significa a suspensão do  
desenvolvimento económico, mas antes que o produtivismo deixa de ser predominante. 
A produtividade é indispensável a uma vida humana digna e feliz, sem a subordinação  
ao produtivismo que tem apenas em vista objectivos industriais de lucro. 

Mas não será apenas o produtivismo que é gerador  de graves efeitos perversos.  
Sem uma verdadeira previdência social activa, que envo lva os próprios carenciados na 
busca da sua cidadania, convertendo-os em actores pr incipais da mudança, as medidas 
de assistência social geram naturalmente atitudes de dependência que alguns deles não  
deixam de sentir como humilhação.  

São políticas generativas as que substituem as po líticas reactivas por políticas pró-
activas. E são pró-activas as políticas que investem na construção do homem e no 
desenvolvimento social. Haverá que minorar os estados actuais de privação relativa e as 
situações, nomeadamente graves, de sofr imento. Mas há sobretudo que investir na 
infância e na juventude de forma a fazer crescer  o homem e a moldar  a sociedade de 
amanhã. 

Para além  da formação  escolar e profissional, investimento humano que permite a 
cada um uma adequada inserção no mercado de trabalho – competitivo e social –, a 
pedagogia da cidadania está voltada para a realização das pessoas. Tal realização  
pressupõe a potenciação máxima dos seus diversos recursos e a convicção assumida de 
que a sua vida se encontra nas próprias mãos. Sem êxito – por relativo que seja –, não  
haverá realização pessoal e não haverá êxito sem as condições que o prop iciem. 

Ninguém melhor que cada um é capaz de cuidar das coisas que lhe dizem respeito. 
Cuidam-se, por outro lado, tanto melhor as coisas de que necessita a vida, quanto mais 
forte for o sentimento de que elas lhes pertencem. Políticas baseadas no  
assistencialismo, que concedem às pessoas o que não  resulta do  seu esforço e do seu 
mérito, não promovem a pedagogia da cidadan ia, põem antes em acção mecanismos de 
assistencialismo. Tal orientação pressupõe a articulação das políticas de ensino, de 
formação profissional, de saúde, de alargamento dos mercados de trabalho.  

A afirmação é válida tanto para as modalidades de rendimento de inserção ou 
garantido, como para a concessão de casas. As políticas da habitação, inseridas nesta 
mesma pedagogia da cidadania, mais do que distribuir casas pelos mais carenciados,  
deverá promover a constituição  de condições que possibilitem a estes a aquisição da sua 
própria residência. Esta parece ser uma consequência da afirmação do princípio da 
autonomia que deve enformar a acção dos pobres e excluídos socialmente. 

Não menos importante será uma nova concepção  do desenvolvimento urbano,  
com o abandono radical de urbanizações que produzem um tecido urbano descontínuo.  
O desenvolv imento em humanidade não é compatível com o economicismo. Com o 
abandono dos grandes complexos habitacionais, compostos por populações 
relativamente homogéneas do ponto de vista social e cultural, ter-se-ia uma cidade ou 
um tecido urbano mais integrado, não seriam criados ghettos marginalizados e 
estigmatizados,  e a degradação do  parque habitacional não conheceria o grau que tem 
vindo  a atingir. A construção social, nos moldes em que tem vindo a ser feita, se parece 
resolver alguns problemas imediatos (que no fundo não consegue resolver, mas apenas 
adiar), cr ia sobretudo problemas de difícil reso lução para o futuro. 

 
12. Questiona-se actualmente o facto de o  Estado-providência dever promover  

serviços sociais universais. O problema consiste em saber se o Estado deve ter em vista, 
como finalidade social, a igualdade. A busca da igualdade apresenta-se, cada vez mais,  
sob a forma de redução das gr itantes desigualdades. Não se tratará hoje daquele mesmo 
objectivo. A procura da igualdade implica a assunção de um objectivo idêntico,  
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enquanto a redução da desigualdade não o exige. A realização da justiça em sociedade 
não postula de forma necessária o igualitarismo. 

Três modalidades de regulação são possíveis.  A regulação  keynesiana assenta nas 
relações do capital e do trabalho. Foi desta forma que se formou o Estado-providência.  
Esgotado este modelo, haverá que explorar outras formas de regulação, a regulação  
auto-gestionária,  que tem a ver com as relações do Estado com a sociedade civil, e a 
regulação intra-social, que priv ilegia as relações do indivíduo com a mesma sociedade.  
A difusão do individualismo possessivo pode levantar problemas à formação de uma 
regulação intra-social, dada a diluição dos liames sociais. Mais fácil poderá ser a 
constituição de uma regulação auto-gestionária que explore as relações entre o Estado e 
a sociedade civil.  

O problema que se levanta consiste em saber como subvencionar um tal Estado  
social. De harmonia com a abordagem desenvo lvida, parece que ele não poderá apoiar-
se unicamente no trabalho. Trata-se de uma questão que necessita de ser assumida pela 
sociedade no seu todo. O seu financiamento envolve aspectos que extravasam os 
objectivos da presente análise, que não pretende entrar na análise das modalidades 
possíveis de f inanciamento. 

O repensamento do Estado-providência implica a passagem da óptica assistencial 
à óptica da justiça. Se, por um lado, exige um enriquecimento da noção de direito social,  
sobre a qual se desenvo lve o  direito à in serção, por outro, arrasta consigo um 
aprofundamento da própria democracia. Entrou-se, ao mesmo tempo, numa nova era do  
social e numa nova idade do político. O princípio da solidariedade deve ser conciliado  
com o princípio da responsabilidade, não podendo existir direitos a que não  
correspondam correlativos deveres. 

De harmonia com este raciocínio, a análise das manchas de pobreza e de exclusão  
deve ser acompanhada do conhecimento simultâneo do processo de crescimento da 
concentração  da riqueza,  em alguns segmentos da população. O crescimento da pobreza 
anda vulgarmente associado ao aproveitamento da situação, por  parte de alguns 
“grupos” sociais, para alterar a sua situação económica. As duas questões devem ser  
relacionadas. Promover prestações diferenciadas e reduzir os serviços universais, sem 
conter a concentração  da r iqueza, não  é mais do que prestar um serviço ao  
neoliberalismo. Este avança, deste modo, com uma maquilhagem de justiça e de 
humanidade. 

De harmonia com uma perspectiva neoliberal, a universalidade das prestações 
sociais desaparece, com o esgotamento de um Estado-providência igualitário, em favor 
de um Estado-prov idência selectivo. Mas mais do que atender a um mero critério 
económico, importa ter em vista a realização da cidadania. As prestações sociais são  
expressão do liame social e de uma vontade de igualdade. Um Estado-providência 
selectivo será um sistema que privilegia os mais pobres, mas que não v isa a prestação  
de serviços universais, de harmonia com a norma democrática de igualdade perante a 
lei. 

Qualquer que seja a forma concreta que venha a ser encontrada para o  
financiamento da protecção  social, algo existe de difícil contorno. A tendência para a 
transferência da responsabilidade do Estado para o indivíduo, com a abertura a fundos 
privados de cap itais, de forma a assegurar a protecção social na doença e na velhice é 
um objectivo do neoliberalismo. É certo que o Estado social está subordinado  
presentemente a imperativos de competitividade. Mas, numa sociedade democrática,  em 
que impera o princípio  da igualdade de todos perante a lei, não se pode deixar  de 
afirmar a universalidade dos serviços sociais. Compete, por outro lado, ao  Estado  
intervir no sentido da diminuição da insegurança social, reduzindo os riscos sociais. O 
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Estado-providência baseia-se no reconhecimento de que os serv iços sociais são direitos 
dos cidadãos e não meros mecanismos de assistencialismo ou de benevolência do  
Estado. A diferenciação não deverá estabelecer-se ao nível desses serviços, diante dos 
quais todos devem encontra-se em situação de igualdade, mas das contribuições com 
que cada um é obrigado a participar para o bem comum, segundo o princípio do  
ganhador/contribuidor.  Os cidadãos são chamados a fornecer ao Estado, através dos 
impostos, os meios financeiros indispensáveis à gestão da res publica. Esses impostos 
são uma função dos rendimentos das pessoas. De tal obr igação, ninguém está, ou deve 
estar, desonerado. Contribuindo deste modo, todos têm o direito de receber, de igual 
modo, sem discriminação alguma, aquilo que uma sociedade bem ordenada põe ao  
serviço dos seus membros. Que, por uma discriminação positiva, o Estado tente 
beneficiar os mais carenciados,  financiando  serviços que todos estão obrigados a pagar,  
isso não contraria o pr incíp io da igualdade democrática, desde que f ique assegurada a 
universalidade de tais serviços. Somente por força de um forte neoliberalismo se 
pretende destruir  o princíp io sobre o qual foi construído  o Estado-providência,  para a 
formação do qual muito contribuíram o esforço e algum sangue dos próprios 
trabalhadores, através de lutas sem conta. E o mais grave é que as ideias que subjazem 
ao “utilizador-pagador” e ao “ quem tem mais deve pagar mais” soam normalmente, à 
opinião pública,  como algo mais justo e equitativo, porventura, por  vezes, com algum 
sabor de doutrina cristã, quando,  na verdade,  é apenas o neo liberalismo que se encontra 
em actuação. A discriminação positiva a favor dos mais carenciados, sem violar o  
princípio  geral da igualdade democrática, pode e deve ser promovida mediante outros 
procedimentos que enriqueçam a sua capacidade de cidadan ia, como sejam a formação 
escolar, a preparação profissional e a existência de um mercado de trabalho que 
possibilite a todos uma vida activa e digna com envolvimento numa actividade útil e 
dignificante. Não se pense que,  com o princípio  neo liberal do “utilizador-pagador” se 
concorre para onerar a v ida dos mais r icos, uma vez que eles nem sequer  utilizam esses 
serviços.  O problema consiste na ordenação  justa da sociedade. Porque a sociedade 
portuguesa é estrut uralmente injusta e porque o governo neo liberal nada faz, ou fará,  
para revo lver essa estrutura, acabam por ser os que detêm menos posses – vivendo  
apenas do seu trabalho – os que financiam os serviços públicos, porque os mais ricos 
conhecem bem os expedientes para fugirem a essa obrigação. A questão fundamental, 
na base da construção do Estado  social, consiste numa justa estrut ura da sociedade. Ora,  
o neoliberalismo, para conservar uma estrut ura iníqua,  dispõe-se a destruir aquele 
Estado. Não se pode perder de vista o direito fundamental das pessoas a v iverem com 
dignidade em sociedade. Esse é o grande desaf io e o grande drama das sociedades 
actuais, constituídas na injustiça estrutural. 
 

13. Será possível substituir o Estado-providência por  uma sociedade-providência? 
A resposta a esta questão passa pela análise de alguns traços das sociedades 
contemporâneas. 

A sociedade industrial e o liberalismo que a promoveu introduziram um processo  
de deterioração das tradicionais relações sociais e de um crescente individualismo. A 
urban ização extensiva e a destruição da cultura popular diluíram o tecido das 
solidariedades e das relações sociais espontâneas de prox imidade, introduzindo relações 
de consumo comerciais. São assim destruídas as redes de entreajuda. Poderá dizer-se 
que existia, no passado, uma sociedade-providência, antes da implementação da 
sociedade industrial. Desde o nascimento até à morte, todos desempenhavam tarefas no 
sistema de produção então vigente. Não se proibiam às cr ianças certas actividades que 
hoje se vão tendo como laborais, nem os idosos se retiravam do trabalho, a não ser em 
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situação de total incapacitação. A própr ia longevidade era curta. Cada um encontrava no  
seio da sua família, nas relações de parentesco e na com unidade envo lvente aquilo de 
que necessitava para a sua subsistência, em situação em bora generalizada de privação  
relativa. Tratava-se de uma protecção de vizinhança. 

A sociedade-providência tinha, além disso, como pano de fundo a abundância do  
tempo. Havia tempo para cuidar das crianças, dos doentes, dos diminuídos e dos velhos.  
Não se tem mais, na sociedade do trabalho,  tempo para actividades dessa nat ureza. É 
que “o tecido das relações é assim destruído em proveito de ajudas dadas de forma 
burocratizada,  ao mesmo tempo custosas e supremamente frustrantes para os 
‘beneficiários’”. Trata-se, no fundo, “dos custos sociais do desenvolvimento do  
capitalismo. Esses custos tendem a aumentar com a expansão e a concentração da 
produção industrial”9. Estas são também transformações estruturais que tornam, cada 
vez mais, irrealizável a ideia de um regresso à sociedade-providência ou, mais 
exactamente, à criação de uma nova sociedade deste tipo. 

A situação alterou-se profundamente com a passagem à sociedade industrial.  
Introduziu-se a separação entre o lugar de habitação e de trabalho, a mobilidade 
geográfica tornou-se regra, a família fo i perdendo a sua dimensão extensa, reduzindo-se 
a família nuclear, e os liames sociais foram-se, pouco a pouco, diluindo. O 
individualismo, accionado pela modernidade, assumiu crescentemente modalidades 
extremadas, caindo-se num verdadeiro individualismo possessivo. 

A instituição de uma sociedade-providência implicar ia uma reconstrução do  
tecido social, de forma a fornecer-lhe o indispensável apo io. Ora, a evidência empírica 
parece mostrar que a evolução das sociedades não segue essa direcção. É verdade que,  
nos meios rurais ou mais ou menos ruralizados, subsistem ainda modalidades de 
interconhecimento e de entreajuda activas, que podem amortecer a crise do  Estado-
providência. Tais meios são, contudo, muito limitados e circunscritos. A urbanização,  
concentrada ou difusa, arrasta consigo um processo de crescente individualização que 
vai ao arrep io de uma sociedade-providência. O individualismo possessivo, que vem 
minando o Estado social, está na base da diluição das relações sociais, e,  sem uma forte 
densidade social,  não será possível falar de sociedade providência. Ulrich Beck pensa 
que “quem quiser reabilitar a ‘boa e velha’  so lidar iedade tem que fazer  girar  para trás a 
roda da modernidade”. Mas “ninguém quer ir para trás”. Foi crida uma nova relação  
entre indivíduo  e sociedade e o “processo de individualização nunca significa 
dissolução, mas aum ento da desigualdade social”10. Levanta-se a questão de saber como 
se poderá ser  protegido numa sociedade de indivíduos, onde a eventual prestação social 
se revela insuficiente, tanto em número como em capacidade para a resolução  de tais 
problemas. A defesa de uma tal sociedade tem, de ordinário, um mero carácter retórico 
e assenta não raro em bases ideológicas. Em si mesma, carece cada vez mais de 
realismo. 

Os sistemas de bem-estar social não podem assentar em estruturas de dominação.  
Constituem estruturas de dominação todos os mecanismos que não promovem a 
libertação  da dependência,  quer seja de instituições do Estado, quer da car idade da 
sociedade. Parece ser espúrea a alternativa entre Estado-providência e sociedade-
providência. Quem se encontra na dependência, países e pessoas, sentem, em certas 
circunstâncias, que não poderão esco lher  a mão  que se lhes estende. Mas, segundo  
Marcel Mauss, “a caridade é ofensiva para quem a aceita”11. Quando se recebe a esmola 
e não  se sente a humilhação que ela acarreta, é porque a situação criada é a da servidão  
                                                                         
9 André Go rz, Les Chemins du Paradis , pp . 41  e 232 . 
10 Ulrich Beck , La D emocra cia y Sus Enemigos, Barcelona, Paidós, 2000 , pp . 36, 37 e 38. 
11 Marcel Mauss, “ Essai sur le don”, in  Sociologie et Anthropologie, Paris, PUF, 1973 , p . 258. 
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voluntária. Quem detém o poder, económico e político, não encontra tão forte 
legitimação como quando consegue inculcar nos dominados as suas categorias de 
dominação. O caminho fica aberto à concentração do poder. A instituição de uma 
sociedade-providência não deixa de colocar os pobres e os excluídos numa situação de 
diminuídos. A caridade,  pública ou privada,  tende a alimentar a dependência pessoal,  
favorecendo a passividade de quem é assistido. O grande desafio com que deparam as 
sociedades actuais é o da promoção da autonomia e da independência, através de 
políticas de inserção e de integração. 

Impõe-se, por isso, a implementação de uma nova policy mix capaz de superar a 
subordinação da qualidade da sociedade aos interesses económicos e susceptível de 
encarar os novos problemas sociais. São necessárias políticas activas de com bate ao  
desemprego, em substituição das po líticas passivas. Aquelas políticas têm implícita uma 
equilibrada policy m ix. A reformulação do Estado-providência, com a introdução de 
políticas activas a favor da inclusão, passa por uma policy mix que encontre soluções 
nas combinatórias de diferentes políticas. Numa welfare m ix, assume a sua própria 
responsabilidade a rede de parceiros sociais, com o envolv imento de todos os actores 
relevantes, como governo, autarquias locais, parceiros sociais, miser icórdias,  
organ izações civ is de solidariedade, famílias e pessoas singulares. O Estado act ual sente 
dif iculdade em cobrir todos os riscos sociais,  passando-se do welfare state  ao welfare 
m ix. 

O Estado social activo, associando os actores públicos e os actores privados,  ao  
mesmo tempo que assegura uma eficaz protecção, aposta na diversif icação dos 
mecanismos de integração, tanto a nível local como nacional. As medidas de protecção  
social não  têm contribuído para aprox imar as condições de vida de todos os cidadãos,  
mas apenas para mitigar os efeitos sociais do sistema económico e um mercado de 
trabalho desregulado. O diagnóstico prévio do neoliberalismo e dos seus efeitos torna-
se, por isso, indispensável a análise de tal questão.  
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