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Introdu~ao

AobradeJoao Carlos Espada, tern naactualidade uma importancia fundamental. Aanalise
da problematica dos direitos sociais tern vindo a ganhar em Portugal, em particular, e na Europa
em geral, urn piano de discussao importante. E, a obra em analise traz ainda para a discussao
tradicional, aproblematica ideol6gica entre direitae esquerda, ou seja, no limite entre oliberalismo
eo socialismo. Mais, esta analise tern uma impmtancia suplementar, porquanto coloca frente a
frente, dois dos mais destacados ide6logos destas COITentes:Friedtich Hayek e Robert Plant. 0
primeiro, premio Nobel de Economia, eo segundo, figura dedestaque do Socialismo ingles.0
fi'ente a frente, realizado por Joao Carlos Espada, t:inha assim uma importancia assegurada.
Introdutoriamente J. C. Espada, come9a por posicionar o problema pelo qual desenvolve a
sua analise, ou seja, devem ou nao existir direitos sociais. Daqui, parte para a sistematizayao
entre os direitos sociais e econ6micos ou de cidadania e os direitos civis ou politicos. Eem
relayao aos primeiros que define a base do seu estudo, i.e., para o autor o objecto de estudo
centra-se ao nivel dos direitos sociais de cidadania. Estes, na tradicional classificayao de T. H.
Mm-shall, teriam cronologicamente surgido, em pleno seculo XX. Os primeiros a foram os
direitos civis por alturas do seculo XVIII, os quais apenas abrangiam os chamados direitos
tradicionais, necessfuios para a caracterizayao da liberdade individual, de entre os quais se
salientavam odireito avida, apropriedade privada, aliberdade de expressao, etc. Os chamados
direitos politicos surgiram durante o seculo XIX tendo como principal escopo, permitir aos
individuos asuapariicipayao noexerdciodo poderpolitico como membrosdeum 6tgao investido
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de autoridade politica ou como eleitos. Finalmente, os direitos sociais de cidadania envolvem
urna gama de direitos que, vao desde urn ce1to bem-estar e seguran9a econ6rnica ate ao direito
de viver avida de urn ser humano civilizado de acordo corn os niveis de tuna sociedade. Estes s6
no decurso do seculo XX foram gradualmente smgindo, tomando-se os mais polemicos e corn
uma caracterlstica fundamental, a dificuldade na cliayao de consensos. Assenta nestes direitos
sociais o objecto de estudo de J. C. Espada.
0 problema, coloca-se, desde logo em relayao aquestao da cidadania. Pode ou nao, ser ela
compativel corn a desigualdade social? E que conflito existe entre cidadania e mercado? Teni o
conceito de cidadania e de direitos sociais que lhe esta associada evoluido no sentido de ser
excluido dos "Sistemas Socialistas"? Estas sao algumas das intenoga96es colocadas na obra
ernanalise.
0 con:Ji"onto entre o"mereado" eo "sistema socialista" fica representado por Hayek epor R.
Plant. E,corn aquele confiunto, aque..-;tao de saberse os direitos devem serpositivos ou negatives,
isto e, se acarretarn a obriga9ao de nao fazer alguma coisa (direito positivo) ou a obrigayao de
nao fazer qualquer coisa (direito negativo).
0 prop6sito desta analise prende-se tambem corn a actualidade politica portuguesa eo
debate em relayao as considera96es ideol6gicas entre governos de centro-direita e govemos de
centro-esquerda, isto e, entreurna perspectiva liberal de nao-intervenyao social eurna perspectiva
socialista de intervenyao social, que ficou evidente no decm·so dos governos presididos por
Cavaco Silva ate 1995 a primeira, e, no governo de Ant6nio Gutetres apmtir daquela data, a
Segunda. Tarnbem os drculos intelectuais ligados a este f6runs ideol6gicos tern vindo a criar
condi96es para uma discussao rnais alargada neste ambito dos direitos sociais e de cidadania.
1. Friedrich A. Hayek
Hayek' , foi urn dos grandes te6licos do neo-liberalisrno e como tal, defensor da esfera
negativa dos direitos sociais. No seu entender, os direitos sociais e tradicionaissao porurn !ado,
incompativeis corn os novos direitos sociais e econ6micos, epor outro, sao vagos e abstractos
por serem oresultado de «regras dejusta conduta» tendendo a serpretens5es que, os individuos
julgam dever verificar-se. Deste modo, para que isso se verifique elas tern de ser consideradas
<<pretensi5e.s emjustic;a ou direitos>>. Urn direito universalnm1ca estarianestas condiy5es,pm·que,
objectivamente nao taz nascer em ninguem um poder ou capacidade para cmnprir esse dever.
'A bibliografia de Hayck, cncontra-se amplamente referenciada na obra de Joao Carlos Espada, mas, julgamos m1o
ser de mais deixar aqui refcrcncia as mais importantes, a saber: The Road to Seljdom, London, Routledgc & Kcgan Paul,
1991 , ex iste uma tradu~iio portuguesa de Maria lvone Serriio de Moura, 0 Caminho para a Sen·idclo, Lisboa, Teoremas,
1977; The Constitution oflibert_r, London, Routlcdge & Kegan Paul, 1960; Lall', legislationand liberty, vol. I, rules and
order, London, Routledge & Kegan Paul, 1973 e vol. 11, The mirage of'socialjustice, London, Rout ledge & Kegan Paul,
1976, vol. Ill, lhe political order ofaji'ee people, London, Routledge & Kcgan Paul, 1979, 1'l1e j{tlal couceit: the errors
ofsocialism, first volume of «The Collected Works or Friedrich August Hayek>>, edited by W.W. Bartlcy, Ill, London,
Rontlcclgc & Kegan Paul, 1982

hlle1wn~ao

Social, 19, 1999

Recensiio - Os direitos sociais e cidadania

Alemdomais,Hayekjanaos6naoacreditanestes direitos,como tambemnaoosjulgamoralmente
desejaveis ao nivel das suas consequencias. Estas conduzitiam nas sociedades liberais ao
totalitarismo, deixando de assegurar a riqueza que elas s6 obteriam por serem liberais.
Quanto aquestao dareparti<;ao dos recursos necessaria para aaplica<;ao dos direitos sociais
e econ6micos, Hayeksalienta que, oproblemanao e tanto ao nivel da quantidade dos recursos
envolvidos, mas, antes e principalmente ao nivel da fmma dessa reparti<;ao. Para o autor ela
implicaria o poder arbitrfuio do govemo associado a urn crescimento desse poder indesejavel
nurna sociedade liberal. Alem disso, aaplicayao desses direitos implicaria ainda uma mudan<;a
«dajustif;a comutativapara ajustir;a distributiva» considerando que «ajustir;a distributiva e
incompativelcoma igualdadeperante a lei» (p. 43).
0 ponto de vista de Hayek assenta, neste aspecto, no pressuposto de que para aavaliayao do
valor, do merito ou do merecimento dos individuos numa sociedade livre, nao e possivel 0
recurso a urn modelo comurn. Este principio assenta entao em tres regras: uma regra moral,
porquanto numasociedade Iivrenao deve haverurnmodelo comurn de distribui<;ao; umaregra
natural, no sentido em que de facto nao existe esse modelo de distribuiyao euma regraeron6mica,
porque se se impuser essa distribui<;ao ela sera muito onerosa.
Aquestao explica-se pelo recurso ao principio moral. Eaqui, e necessaria ter-se em conta o
problema de igualdade perante a lei. Refere, em face desta que, o ideal liberal eir aoestado de
Iiberdade, ou seja, urna sociedade onde acoer<;ao de umhomem sobre os outros etao reduzido
quanto isso epossivel numa sociedade. 0 problema essencial eo de reduc;ao da coerc;ao. Esta
redu<;ao s6 e todavia possivel, se se limitar opoder de Estado. Como? Com leis que sejam iguais
para todos. Pm·que? Porque aliberda_de es6 uma, "e s6 esta assegurada quando todos os
individuos estiveremsujeitos as mesmas leis queos seus concidadiios"(p. 46) logo, as diferenc;as
entre os individuos sao evidentes, e 0 que eigual, e apenas a lei, ideniica para todos.
Parajustificar este seu principio flmdamental, Hayek, recorre aanalise de outros modelos
possiveis alem do moral, tais como o Yalor eo ~rim.
Pelo melito, cada pessoa deveria receber da sociedade uma recompensa consoante o seu
merecimento. Todavia, na economiade mercado, isto nao eexacto. Em ptimeiro lugar,porque,
o que se avalia sao resultados. Em segundo lugar, obem estar de cada individuo nao depende
apenas do seu proprio esforc;o nem das suas pr6prias decis6es. Assim, as economias de mercado
nao premeiam necessruiamente omerito. Premeiam apenas ovakrr dos resultados.
Importante ainda para se perceber opensamento de Hayek e a distinc;ao entre CJ2SlllQS e
Taxis, ou seja entre ordem espontanea e .QiganiZQ¥00. A primeira e criada internamente. A
segunda s6 pode ser criada pela intervenc;ao de forc;as exteriores ao sistema.
Emface da sua fmma de criac;ao a possibilidade dos acontecimentos s6 se toma possivel na
organizac;ao porque na ordem espontanea existe imprevisibilidade. Tanto uma fonna como
outra, rem no entanto, regras pelas quais sao reguladas: aNonills ea Thesis.
illlervenviloSocial,l9,1999
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A Nomos representa as regras da ordem espontanea ea Thesis as da organiza9ao. E, a
diferen9areside em que aNomos se identifica corn os usos pelos quais as pessoas se relacionam,
enquanto a Thesis, se refere as leis, e pmtanto, destinada a fixar as tarefas da organizayao.
Havendo entao esta distribuivao e forma de relacionamento diferenciado, e necessaria
questionar a origem dessas regras equal o seu papel. No que se refere a origem, Hayek, nao a
analisou em si mesma, mas apenas dedicou importancia as suas diferentes caracteristicas.Este
foi urn dos aspectos negativos da sua analise. Quanto asegunda questao, ela e fimdamental no
pensamento hayekiano, porque explica"a natureza do processo de distribuk;Cio que (...) actua
numa ordem de mereado ou numa sociedade liberaf' (56). A sua explicavao e simples: em
termos rigorosos essa distribuivao nao existe, pois uma ordem liberal apenas se interessa pelas
regras gerais que os individuos tern de observar. Neste sistema, os individuos podem utilizar
livremente os seus melhores conhecimentos ou infonnav5es, para procurarem atingir os seus
pr6prios objectivos especificos. Para que este sistema funcione na perfei9ao nao pode ser
perturbado porinterferencias arbitrarias. Aexistirem interferencias, elas provocariam distory5es
tanto ao nfvel dos salarios como dos prevos.
Face ao que fica dito,justi9a social e ordern espontanea sao incompativeis. Ajusti9a social
nao e<<Senao um alibi do socialismo, cujo verdadeiro motivo ea destruk;ao das sociedades
liberais baseadas em economias de rnercado», (59) conclui Hayek.
J. C. Espada, recorre ainda aperspectiva de Hayek acerca do conceito dejusti9a social e de
direitos sociais basicos paraexplicaraforma como eleconclui peladispensabilidade dos rnesrnos.
Ela e simples: para que existam direitos sociais toma-se necessaria que exista justi9a social.
Como estanao existe numa ordem liberal tambernnao epossivel que existam clireitos sociais.
Aproveita ainda para estabeleceruma cornparayao com alguns autores, que embora liberais,
tern todavia umaperspectiva critica em rela9ao ao neo-liberalismo hayekiano, do ponto de vista
dos direitos sociais.Dentre eles, destaca J. Brittan, R. DahrendorfeK. Popper. 0 primeiro, pela
criticaa historicidade de Hayek em relavao ao problema da "recornpensajusta". Brittan defende
que o que deveria ser criticavel era o conceito de "reatribuic;ao" e nao ode "redistribuic;Cio",
porquanto aquele conceito significa uma altera9ao de posi9ao das pessoas dentro de uma escala
de valores, cliferenternente da redist:ribuivao, uma vez que corn orecurso aos impostos sobre os
rendirnentos progressivos, elareduz as «recompensas absolutas no tipo de escala, aumentandoas nos escaloes inferiores, sern tentar avaliar os empregos ou o merito e sem inteiferir cam as
classificat;oes de mercado»(81 ).
Quanto a R. Dahrendorf, este entende que, a questao principal ea de determinar em que
aspectos oshomens podern ser iguais e, mesmo assim, petmanecer livres. Em sentido contrario
de Hayek, afirma que, optincipio dosdireitos de cidadania iguais ao prornover oadvento de uma
epoca hist6rica, destr6i a desigualdade de estatuto fixada na lei enos costumes e substitui-a por
urn estado de direitos para todos os cidadaos.
K. Popper, nao considera tambern cettos argumentos de Hayek. Para o autor da "sociedade
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aberta e seus inimigos", o que e importante, e procurar e combater os males maiores e mais
pennanentes da sociedade, e nao lutarpelo hem Ultimo dessa mesrna sociedade. Isto deve-se a
tres ordens de razoes: uma raziio moral, pm·que o sofiimento humano gera urn apelo moral a
ajuda; uma raziio etica, porque se apresenta mais claro deste ponto de vista exigir-se aelim.ina<;ao
do sofrimento emvez de se exigir apromoyao da felicidade; euma raziio ideol6gica, porque se
assim nao fosse, tender-se-ia a gerar ditaduras benevolentes.
Feita esta amilise, torna-se obrigat6rio explicar o porque da rejeic;ao dos direitos sociais
basicos por Hayek. No entender de J.C.Espada, Hayek faz esta rejeic;ao porque nao «levou a
serio os seuspr6prios argumentos normativos afavor do governo das leis, eporque sefoi
afastando gradualmente desses argumentos, trocando-osporuma teoria evolucionista que exclui
todas as considera9oes de ordem morale normativas», (p. 97) motivado pelo seu conceito de
evolucionismo.
Conclui entao que, a defesa de Hayek em relac;ao ao liberalismo classico foi prejudicado,
porque <<mesmo quepossamos aceitar avisao queHayektem do passado coma uma viapara o
progresso do capitalismo libera~ nunca opoderiamos aceitarcomo uma especie de lei hist6rica
da evolU9iio cultural» (121 ).
Assim paraHayek, «a evolu9iio naopodeserprova da moralidadepolitica, eo liberalismo
nao pode ser vista comaproduto necessaria da evolu9iio: e apenas um dos variosprodutos
possiveis, eo seuprogressa requer, portanto, uma interven9iio activa da sociedade humana»
(139). As tradiy6es liberais «em especial as da abertura ea do governo limitadopor leiJ~ assumem
uma enorme importancia (. ..)por.favoreceramudan9ae adapta9fio graduais>> (140).
Em face disto, toma-se necessario fazer a identifica9iio do liberalismo corn urn tipo especial
deconstrutivismo- um construtivismo moderado-porqueo que seprocura ea protecyao demna
sociedade livre. Finalmente«oprograma do liberalismo tem devariar consoante as circunstfincias
eso epassive! definir asua atitudegeral: vim apreserva9iio de uma sociedade livre, governado
par leis eniiopelos caprichos dos humanas>> (140).

2. Raymond Plant
0 conceito de cidadania, na 6ptica da perspectiva de uma nova visao do socialismo, de que
Raymond Plant2 faz parte destacadamente, ocupa urn lugar privilegiado no processo de
refmmulac;ao te6rica do conceito de democracia. No entender daquele autor, o problema dos
direitos sociais assume uma importancia fundamental, porquanto ele se encontra no cerne da
discussao sobre ajustic;a social. Este problema que aprimeira vista pm·ece abstracto, tern
1 Da bibliografia de Raymond Plant, siio de destacar as seguintes obras: «Democmtic Socialism and Equality», in
Lipsey, D. and Leonard D., 1981; «Needs, Agency anda Rights in Law», in Galligan, D. and Samford, C., Eds, 1985;
Citizenship, Rights and Socialism, London, Fabian Society, tract n.• 531, 1988; Modern Political Thought, Oxford, Basil
Blackcll, 1991; «Free Lunches don't Nourrish: Reflections on Entitlements and Citizenship», in, Drover, G., and Kerans,
P., eds, 1993; «Social Rights and the Reconstruction o.f'Welfare», in, Andrews, Geoff, 1991
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implica96es na questao do estigma, na questi'io da presta9ao de servi9os sociais por parte do
Estado ou acerca das rela9oes entre o Estado Providencia ea legitimidade politica.
Ainvestiga9i'io de R Plantenfi·enta desde logo, duas quest5es, as quais procura responderno
decurso das suas investiga9oes, sendo que a segunda e deconente da primeira, a saber: as
reivindica9Cies em materia de seguran9a social poderao servistas ou classi:ficadas como direitos?
Se sim, deverao elas ser consideradas direitos?
A resposta e afrrmativa em relayaO aprimeira das questoes, justificando-a, atraves da
confronta9ao das ideias de tres grandes pensadores da area nee-liberal: F. Hayek, Maurice
CranstoneRobertNozick.
No que se refere aHayek, Plant «aceita que os resultados globais do mercadopoderao muito
hem nao ser intencionais, na medida em que saoproduto da interacr;ao de inumeraspequenas
decisoes» ,(150) mas, isto nao significa que, a ac9ao ou inac9ao dos individuos perante esses
factos nao seja passiveIde juizos morais. Para ele, ajusti9a depende acima de tudo da forma
como reagimos a urn determinado resultado, ou seja, embora num mercado livre ni'io seja
pos.~ivel prever qual oresultadoecon6mico para urn detetminado individuo, epossivelno entanto,
prever as consequenciaspara urn gmpo. Concluiassim a cont:rario de Hayek, afumando que, as
consequencias econ6micas do mercado sao uma questao de responsabilidade moral. E mais,
aceita oconceitodenecessidades basicas, ao contrfuio de Hayek, porque os individuos necessitam
ter detenninadas capacidades minimas que, lhes possibilitem agir ealcan9ar·objectives morais
consagrados nos respectivos c6digos.Assim, «a capacidade de agircomo agente moral torna-se,
entao, ofim humano basico que todos querem atingir. E as condir;oes oumeios necessarios aessa
acr;ao sao necessidades absolutas ou humanas>>. (154)
Na resposta a M. Cranston3 , Plant, parte das considera96es daquele pelas quais afirma a
existencia de uma diferen9a entre anatureza dos direitos tradicionais ea dos direitos sociais.
Pensa Cranston que, asua argumenta9ao contra osdireitos sociais se pode basea.r· nos tres testes
dedireitos humanos que apresenta: pratkabilidade, importanciaptimordial euniversalidade. Do
seu ponto de vista, os direitos sociais ni'io passamnenhum destes testes porque acarretam deveres
que, sao impraticaveis que, envolvem recursos que poderao nao estar disponiveis e nao se
aplicamaos seres humanos apenas porque sao seres humanos.
Acontesta9i'io de Plant assentana conclusao dequeos direitos sociais passarn, pelo cont:rario,
todos os testes. No primeiro caso,porque envolvem a atribui9ao de recursos; depois,porque os
direitos sociais sao complementares dos direitostJ:adicionais revestindo importancia primordial;
e:finalmente, porque cada direito tern de aplicar-se igualmente atodos aqueles que estejam na
mesma situa9ao.

J Maurice Cranston, desenvolve o fundamental dos seus conceitos no livro «What are Human Rights», London, The
Bodlcy Head, J973
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R Nozick' , por seu lado, argurnenta que a aplicac;ao dos direitos sociais levaria aviolayao
de direitos fundarnentais de outras pessoas. E isto portres razoes, a saber: 1. nao existe tun bem
social global, pelo que, a redistribuic;ao nao seria mais do que usar algurnas pessoas como run
meio de promover os fins de terceiros; 2. os bens e servic;os sao criados por homens e cada run
deles tern direito aquilo que clia, logo, aredistribuic;fio s6 seni legitimase se basearno consentimento
daqueles cujos recursos sao transferidos; 3. os plincipios dejustic;a que obedecem a padrees de
distribuiyao, implicam a apropriac;ao das acc;oes de outras pessoas, no sentido de parte dos seus
recursos, serem utilizados para fins que nao forarn decididos por elas.
Para Nozick, tuna «distribuir;iio ejusta, niio se obedecer a um determinado mode/a de
resultadosjinais aatingir, mas se decorrer de uma outra distribuir;iiojustapormeios legitimos».
(162)
Aresposta de Plant a esta questao, assenta tambem em tres passos ptincipais. 0 primeiro,
consiste em chamar a atenc;ao para o facto de a argurnentac;ao de Nozick se basearntuna ideia
de autopropriedade; o segundo, ea aceitac;ao de que mesmo na teoria de Nozick se encontrar
espac;o para a redistribuiyao como uma questao de dever e de direito enao apenas por caridade;
o terceiro passo, ea considerac;ao de que, a intetpretac;ao de Nozick acerca do respeito pelas
pessoas apenas, como fonte de deveres negativos de tolerancia ser discutivel.
Aargumentac;ao de Plan~ todavia, nao se fica poraqui. Adefesa dos direitos sociais, leva-o
aprocurar delinear o conceito de igualdade democnitica, afumando-se atraves dele a favor de
tun alargarnento da intetvem;ao do Estado Providencia. Isto requer, no entanto, a aceitac;ao do
conceito de necessidades basicas, mas,no sentido de «uma distribuir;iio mais igual desses bens
primarios de modo que a liberdadepasse a ter aproximadamente omesmo volarpara todas as
pessoas». (166)
Por ou1ro lado, para Plan~ etambem importante detetminar o valorjusto da liberdade. Neste
sentido, aquele assenta no que J. C. Espada chama de «principio da reciprocidade» , pelo qual
<<se os que estiio em melhorsituar;iio diio valor aliberdade e aos recursos que tornam valida a
sua liberdade, ese aceitam que edevido igual respeito atodos os cidadiios, entiio, reciprocamente,
teriio de aceitar que se deve melhorar o valor da liberdade dos seus concidadiios menos
afortunados». (170) Esta conclusao, apenas evalida, reconhece-se, se existir igualdade de
liberdade politica, mas por sua vez, esta s6 tern razao de ser se acompanhada de uma maior
igualdade social e econ6mica. S6 apartir daqui, epossivel entender-se o que eefectivamente a
igualdadedemocnitica. Estabaseia-se entao nactiticada igualdade de oportunidade edaigualdade
de resultados. Na primeira, salienta-se a contestac;ao feita pelos socialistas em relayao alimitac;ao
da tentativa de igualizaras situayees dos individuos apartidae aarbitrariedade moral da heranc;a
genetica. Na ctitica asegunda, Plan~ admite duas propostas do ponto de vista socialista. Uma, na

4

Aobra mais conhecida de Nozick eAnarchy, Slate and Utopia, Oxford, Basil Blackwell, 1974. Existe uma traduc;ao
brasileira, Anarquia, Estado e Utopia, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1991
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aceitayao da estmtumda desigualdade existente, e outra, que consiste em favorecer aigualdade
de resultados, nao vendo ele, dificuldade na aceita9ao do principio em si, mas apenas em
algurnas reservas a colocar aaplicayao do principio. Assim, Plant estadisposto aaceitar algurnas
<«iesigualdades legitimas», desde que funcionem parabeneficio daqueles que se encontram em
pior situayao.
Emface do que fica dito, Plantpensa«que epassive/ apoiarateoria da igualdade democnitica
numa base s6lida>>,(178) eemseu entender isso epossivel baseadono modelo desenvolvidopor
Jonh Rawls5 , que consiste «numa experiencia intelectualquepreconiza que os elementos da
sociedade devem celebrarum contratosocialsobre osprincipios quedevem regerumasociedade
bem ordenada. Estes indivfduos estiio sob urn veu de ignorancia, isto e, desconhecem os seus
pr6prios talentos e capacidades, osseus antecedentesfomiliares e, portanto, niiosabem quale a
suaposit;iio departida na sociedade». (178) Em face disto, Rawls sustenta que, os individuos
adoptarao umaestrategia do maxima: de entre todas as escolhas possiveis, escolherao osmelhores
dos piores resultados.E,assim os individuos escolheriam os principios de justiya, aos quais Plant
tambemda a sua aceitavao.Ainda segundo Rawls, esses principios dejusti9a sao no essencial,
os dois que se seguem: 1. todas as pessoas terao run igual direito ao mais amplo sistema total de
liberdades fundamentais iguais que seja compativel corn run sistema identico de liberdade para
todos; 2.as desigualdades sociais eecon6micasdevemserorganizadasdemodo arepresentarem
em simulmneo, o maior beneficio para os menos favorecidos, de acordo corn oprincipio de
poupan9as justas, e, a estarem ligadas a cargos e posi96es abertos a todos em condi96es de
igualdadejusta de opo1tunidades.
E, apartirdestas conclus5es que R Plantentende serpossivel encontrar aforma de solucionar
a questao da teoria da igualdade democratica. Corn efeito, aceitando esta situayao, Plant da o seu
apoio aquela teotia, pelo que oproblema dos direitos sociais esta resolvido enquanto integrador
dos individuos na sociedade edas suas desigualdades de partida.

3. A avalia~ao de Joao Carlos Espada
0 autor dos direitos sociais de cidadania entende que, do ponto de vista da teorizavao de
Hayek, a sua defesa norrnativa do liberalismo classico foi prejudicada pelo seu evolucionismo
dogmatico. Para defender esta argurnentavao socorre~se de Karl Popper e da sua critica aos
excessosracionalistas6 , a qual assenta no papel e lirnites da razao. E conclui que, <pormaisque
se esforce (Hayek) niio conseguejustificar a exigencia de se respeitarem todas as tradic;oes»
(115) e muito menos, mostrar quais as tradiy()es que odeveriam ser. Da sua teoriza9ao levada as

5

Rawls, John, A The01y ofJustice, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971. Existe uma tradu9ao portuguesa
de Carlos Pinto Corrcia, Uma Teoria da Justiqa, Lisboa, Editorial Presen9a, 1993
6
Esta perspectiva de Karl Popper e a sua argumentaviio pode ver-se em A Sociedade Aberla e seus fnimigos, Belo
Horizonte, Editora ltatiaia Limitada, vol. 11, 1987, pp. 184 e ss.
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Ultimas instfulcias resultaria que, ate os direitos politicos ecivis seriam rejeitados. Por outro lado,
Hayek, corn base na sua fe na vit6ria do capitalisrno liberal, entende--o corno urn «dos varios
p;vdutospossiveis (da evolUt;iio) eoseup;vgresso requer, portanto uma interven9iio activa da
vontade humana>>, e logo, as tradi\i)es liberais assurnemurna importfulcia fulcral que favorecem
amudanya e as adapta<;Oes graduais. Esta concepyao, na 6ptica de J.C. Espada, deve ser alvo de
duas cotr~, asaber, «emprimeiro lugar (. ..) oliberalismo deveriajavorecerumapresun9iio
critica da tradi9iio, (...) e em segundo lugar, a ordem espont{mea, par oposi9iio a uma made
order, deveria continuar aser vista coma um idealliberab>.(140) Assim, oprograma liberal deve
entender-se como urna tentativadepreservar aliberdade da sociedade enquanto govemadapor
leis e nao atraves dos caprichos dos hornens. Este projecto, no entanto, seria interminavel e
requeria urna intervenyao activa querno campo da politica querno das instituic;5es.
Do ponto de vista da amllise de Plant, J. C. Espada, entende tamhem que, ernbora a sua
contribuic;ao tenha sido notavel acerca de urna visao mais correcta dos direitos sociais e da
cidadania, nao pode globalmente ser aceite. Corn efeito, oentenclimento do mercado paraJ. C.
Espadanao eo mesmo que paraPlant,jaqueeste «exige queniioseja imposto qualquerpadriio
uniforme de distribui9iio ( ..) acima do chiio eomum da cidadania» e ainda, enquanto Plant
entende que, os direitos sociais basicos tern de ser realizados atraw!s dos mercados, aquele
entende que, <<mesmo apresta(:iio intencional de bens basicos aqueles que deles necessitam tem
de serfoita cam os mercados». (241) Deste modo, os rnercados «siio instrumentosjimdamentais
das politicas liberais, isto e, de um compromisso liberalpermanente deproteger eaumentar a
liberdade de oportunidadepara todos».(241)
Em tetmos de sintese final, J. C. E~padareconhece que procurou encontrarurnaabordagern
altemativa consistente dos direitos sociais de cidadania, em referenda, quer ao neoliberalismo
de Hayek, oqual atribui ao Estado urn papel passivo do ponto de vistapolitico e institucional,quer
ao socialismo igualitfnio de Plant, o qual subestima o papel desempenhado pelos rnercados.
Assim, os direitos de cidadania social devem traduzir-se num chlio comum para todos, onde o
que deve ser evidenciado eo valor da liberdade e das condi<;Oes materiais que permitem ouso da
liberdade pelos individuos. Os direitos sociais de cidadania ao inves de procurar a igualdade do
valordaliberdadedevemapenas garantiro acesso universalao valorda liberdade.Citando Ralf
Dahrendorf' ,concluiJ. C. Espada que, «os direitos de cidadania representam bilhetes de ingresso,
oportunidades deacesso, removedores de barreiras, garantias de inclusiio num universo de
liberdade e,porconseguinte,decondi9oes desiguais. 0 prop6sito dos direitos de cidadania niio
e0 depromoveraigualdade, maspromovera oportunidade, niio e0 de evitaras desigualdades,
mas ode evitar a exclusiio de um universo de oportunidades. Porque as pessoas siio livres e
iguais enquanto cidadiios, podemser livres ediferentes enquanto individuos.» (264)

Para ver com maior profundidade a perspectiva de Ralf Dahrendorf, ver, Ensaios sabre o Libera/ismo, Lisboa,
Editorial Fragmentos, 1993, sobretudo pp. 165 e ss.
1
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4. Sintese Critica
Os direitos sociais de cidadania, embora influenciados em demasia por uma perspectiva
epistemol6gica popperiana condicionante da objectividade de amilise, nao deixa porem, de
trazeruma lufada dear fresco a discussao da questao dos direitos sociais eda cidadania. :E que
emPortugal, estas discuss5es rem sido no essencialcondicionadas porumafalta de objectividade
e grande preponderancia de tendencias ideol6gicas pOUCO dadas a objectivayaO cientifica.
Contribui assim para demonstrar que, as perspectivas liberais actuais nao deixam de ter em
consideravao os direitos sociais entendendo-os como urn mecanismo importante para o
desenvolvimento da sociedade, sem necessidadede recurso acrirerios de igualdade inibidores
da liberdade individual. E, aos cidadaos pemrite-lhes perceber que a aqllisivao daquilo que a
sociedadetemao seu dispore possivel,mas, apenas corn urn esforyo fimdamentalnesse sentido.
Eque do ponto de vista do liberalismo actual nao «existem almo9os gnitis» mas apenas beneficios
das alternativas eque, por conseguinte, para se obter algo, e necessaria que se contribuaperante
essa aquisi9ao corn urna contrapartida.
Aabordagem liberal nao pretende como alguns querem fazer crer, amanutenyao dos criterios
de desigualdade sociale muito menos manter os principios de exclusao social doscidadaos. Pelo
contrario, a promoyaO da igualdade de partida nao e na analiseliberal recente excluida, assim
como nao 0 ea igualdade dechegada. 0 ponto de vista liberal que, eprevalecente hoje em dia, .
aquimuito bemrepresentado por Joao Carlos Espada, tern emmente que, s6 epossivelmanterse aliberdade individual se se mantiver ocriterio da igualdade de oportunidades de partida ede
chegada como metas apromoverpelas instituiy5es politicas esociais. S6 assim se toma possivel
evitar aexclusao social, essa sim, inibidora quer da igualdade de oportunidades,quer da liberdade
individual. E, isto s6 epossivel se o recurso aos direitossociais ea qualificavao do conceito de
cidadania for feito corn criterios tais que, permitam na realidade o acesso a todos ao valor
supremo da liberdade.Aintervenyao do ponto de vistapolitico e institucional e assim fimdamental
para a criayao das condi\X)es de oportunidade necessarias aos individuos para evitar aexclusao
do universo de oportunidades. Eque efoctivamente «nO.o ha almo9os gratis».
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