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0 texto divide-se em duas partes: a) numa primeira parte tento
proceder fundamenta~ao teo rica do Estado Social; b) numa segunda
parte procuro demonstrar que a polftica niio se reduz a uma actividade
abstracta que se realiza apenas no plano colectivo e desconhece a realidade
concreta das comunidades e ate dos corpos. A rela~iio com o Outro que se
encontra numa situa~iio de fragilidade social e ftsica, e uma no~iio itica e
politica, relacionada como poder e a cidadania.; c) jinalmente, a ideia de
proximidade implica a existencia de uma instancia social que relacione a
vida quotidiana com a Polis: a sociedade civil.

a

Prefacio
A minha colaborac;:ao nos Mestrados em Servic;:o Social realizados seja
em Lisboa seja em Beja ditaram o conhecimento de novas e fascinantes
realidades academicas. As comunidades ciendficas formam-se recorrendo
a contributos te6ricos de diversa ordem que visam a resoluc;:ao dos problemas concretos que essas comunidades cientificas - formadoras, por
sua vez, de comunidades profissionais- enfrentam. No caso da minha
comunidade ciendfica original - as Ciencias da Comunicac;:ao - a breve
trecho se mostraram relevantes os contributos de disciplinas filosoficas
(Etica, Teoria Politica) , de disciplinas sociologicas (Sociologia da Comunicac;:ao e da Cultura) e de disciplinas muiro espedficas da problematica
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inerentes as profiss6es relacionadas com a comunicac;ao (modelos de
analise da opiniao publica ou comunicac;ao intercultural, por exemplo).
Nao e urn ecletismo: as teorias sao «Caixas de ferramentas », no sentido
exacto que Michel Foucault usava para se referir ao uso destas fen·amentas para resolver os problemas intrincados com que o mais original dos
fil6sofos franceses do pas-guerra se enfrentava. Na Disciplina de «Estado
e Sociedade», tornou-se clara que era necessaria recorrer a contributos da
Filosofia (a origem do Politico e da propria noc;ao de Estado Social); da
Sociologia (a analise de Marx, de Weber e de Durkheim sao vistas hoje
uma previsao do que seria o futuro do Estado Social); das Ciencias da
Comunicac;ao (a problematica do encontro com outro e da natureza da
diferenc;a cultural que estas ciencias elegeram como uma parte privilegiada da sua reflexao).
Ao longo deste texto procuro reflectir sobre o seguinte: a) Numa primeira parte procuro realizar a fundamentac;ao te6rica do Estado Social e
a sua articulac;ao com a noc;ao de Justic;a; b) numa segunda parte procuro
demonstrar que a problematica politica se relaciona directamente com o
quotidiano, o que e demonstravel quer pelas teses de Michel Foucault
quer pelas teses de Alfred Schutz e de Ervin Coffman, entre outros autores. Nesta segunda parte, tento veementemente demonstrar que a politica
nao se resume a uma actividade abstracta que se realiza apenas no plano
colectivo e desconhece a realidade concreta das comunidades e ate dos
corpos. Assim, sustento que a relac;ao com o outro, nomeadamente com
o Outro que se encontra numa situac;ao de fragilidade social e fisica, e
uma noc;ao etico-politica, onde se jogam relac;oes de poder e concepc;oes
de Cidadania. Ora, isto parece-me de alguma utilidade para os Profissionais de Servic;o Social que pretendam aprofundar uma consciencia critica
da sua profissao; c) finalmente, deduzo que a ideia de proximidade s6 e
compativel se existir uma insrancia que relacione a quotidianeidade com
a politica: a sociedade civil.

a. Fundamentas;ao politica originaria do Estado Social
0 Estado Social surgiu, para a maior parte dos autores, depois da II
Guerra Mundial. Porem tern o seu embriao no seculo XIX e, nesse sentido,
e simultaneamente hegeliano, marxista, weberiano e durkheimiano.
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Evidentemente que esta primeira declara<;:ao nao pretende excluir as
multiplas contribui<;:6es que encontramos nas realidades de cada Estado
Social em particular. Desde logo, podiamos enunciar a impord.ncia da
Doutrina Social Crista devedora da do pensamento catolico de Leao XIII
organizado na Rerum Novarum. Teria com certeza de concordar com os
que argumentam que e impossivel pensar o Estado Social e a profissao de
Servi<;:o Social sem a compaixao pelos mais fracas e a solidariedade. Porem, a{ sim, tornar-se-ia custoso estabelecer os limites. E a totalidade da
civiliza<;:ao judaico-crista que tornou possivel esta reflexao. Nao sao momentos esporadicos: e urn continente civilizacional. Come<;:ar pela Rerum
Novarum seria pouco, apesar da impord.ncia que ela tern para a forma<;:ao dos Estados Sociais nos pa{ses onde a Democracia Cristao se tornou
hegemonica Mas seria possivel esquecer Mounier? E Tomas de Aquino?
E Levinas? E, no limite, a influencia do Judaismo e do Cristianismo em
todas as utopias salviticas que hao-de contagiar o proprio Marx e toda a
ansia de transforma<;:ao social que percorre a modernidade?
Evidentemente, havera ainda de concordar que e impossivel tornear
Aristoteles, cuja ideia de bern comum e essencial na sua concep<;:ao de comunidade politica. Com efeito, Aristoteles (1990) demonstra com muita
intensidade que o bern comum e o bern mais nobre e vasto que pode ser
perseguido par uma comunidade sendo mais util e necessaria do que o
bern individual. Esta persegui<;:ao do bern comum passa pelo facto de a
comunidade clever preparar e formar os seus cidadaos para o desenvolvimento de determinados tra<;:os chamados virtudes que conduzirao a
felicidade individual e colectiva. Tal reflexao influenciou uma importante
corrente da Filosofia contemporanea (os chamados comunitaristas) dos
quais alguns defendem que o papel do Estado e realizar as potencialidades intdnsecas do ser humano, constituindo-se como uma defensora do
Estado Social contra as arremetidas do liberalismo.
Outros poderao lembrar-me que o pensamento politico sabre a modernidade tambem engloba Locke e, par linhagem teorica, lembrar-meao o contratualismo e John Rawls (1996), chamando a aten<;:ao para a
importancia que estas ideias podem ter para repensar o Estado Social. 0
Estado Social tambem e liberal porque inclui OS direitos civis e politicos
sendo necessaria articula-los com os direitos sociais. E, sera, naturalmente, verdade.
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Porem, quando invoco Hegel, Marx, Durkheim e Weber, limito-me a
defender a tese segundo a qual eles sao os testemunhos privilegiados do
aparecimento de alguns tra<;:os no Estado que ja indiciavam a preocupa<;:ao
crescente com as desigualdades que percorriam a sociedade industrial.
Testemunhas do fen6meno da industrializa<;:ao, apercebem-se das primeiras tentativas do Estado de ultrapassar a conflitualidade, a desumanidade
e as desigualdades sociais.
0 Estado Social e, de facto, uma realidade do pas-guerra. Porem, OS
politicos do pas-guerra nao acordaram iluminados pela necessidade de
expansao das despesas publicas. E uma resposta as particulares necessidades de solidariedade sentidas por uma Europa dilacerada pelo exterminio
colectivo. Porem, surge na continuidade de uma resposta a uma serie de
problemas que tern a sua origem no desenvolvimento de uma consciencia
crescente da necessidade de ultrapassar as insuficiencias do Estado-policia, mera garantia da realiza<;:ao dos contratos, consciencia essa que se
traduz politicamente nas primeiras medidas sociais tomadas j a no seculo
XIX.
Assim, o Estado Social e hegeliano no sentido em que Hegel teorizou
o Estado como realiza<;:ao unificadora da Razao que ultrapassa a conflitualidade existente na sociedade civil. Em face do caracter irreconciliavel
dos interesses particulares, o Estado deve surgir como rela<;:ao objectiva
e necessaria. Hegel sustenta que o Estado "e a realiza<;:ao em acto da
ideia moral objectiva, o espirito como vontade substancial revelada, clara
para si mesma, que se conhece e se pensa, e realiza o que sabe e porque
sabe'~(Hegel, 1973: 250-251). A sociedade civil surge, prioritariamente
em Hegel como uma sociedade de antagonismos. E, pois, retratada como
universo concreto de individuos aut6nomos que estabelecem rela<;:6es com
outros individuos independentes, com base no prindpio da utilidade e
dos interesses econ6micos. Na sociedade civil, os individuos "sao pessoas
privadas que tern como fim o seu proprio interesse" (Hegel, 1973:206).
A pessoa concreta, mista de apetite natural e de arbitrio, e urn dos seus
prindpios. De modo a negar a multiplica<;:ao das patologias resultantes da
natureza egoista dos individuos, designadamente a multiplica<;:ao dos desejos, a desigualdade e a miseria, Hegel tratara de enfatizar as estrategias
que lhe permitem lutar contra a arbitrariedade e o particularismo vigentes
no interior da sociedade civil.
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Estas estrategias que visam a integra<;:ao social justa operam, na opiniao de Arata e Cohen (1995: 100), segundo duas logicas: uma, que
exprime a linha da interven<;:ao estatal, enfatiza as consequencias patologicas do sistema de necessidades, envolvendo a cdtica a formas extremas
de riqueza e de pobreza e permitindo a Hegel apontar alguns dos futuros
tra<;:os do Estado Providencia moderno, designadamente a interven<;:ao de
uma classe de servidores civis, funcionarios publicos a quem caberia lidar
com algumas das consequencias disfuncionais do sistema de necessidades
(Hegel, 1973: 285); uma outra logica segue a linha da gera<;:ao autonoma
da solidariedade e da identidade e antecipa uma forma pas-liberal de integra<;:ao social. Esta segunda linha, interpretada de forma conservadora
em varios regimes, olha para a corpora<;:ao como ponto de partida da
integra<;:ao social que desempenha como fun<;:6es primarias a presta<;:ao de
assistencia, a socializa<;:ao e a educa<;:ao, designadamente proporcionando
aos individuos os conhecimentos que lhes permitem interiorizar a no<;:ao
de bern comum e desenvolver a virtude dvica (Hegel, 1973: 206-207).
Assim, ja se reflectiam nesta analise duas tendencias e duas logicas complementares para a realiza<;:ao de uma cidadania fundada na solidariedade:
a interven<;:ao do Estado e a interven<;:ao da sociedade civil atraves da
corpora<;:ao, uma institui<;:ao que, apesar das apropria<;:6es conservadoras
de que foi objecto, mantem em Hegel uma abertura que nao colide com
os direitos individuais.
Mas o Estado Social tambem e marxista. Para Marx, tal como em
Hegel, a irracionalidade da sociedade civil so podera ser ultrapassada pela
realiza<;:ao historica da Razao e consequentemente por uma nova organiza<;:ao da comunidade politica que impulsione os homens no sentido de
uma coopera<;:ao racional. Por outro lado, a descoberta da analise social
cdtica e a reavalia<;:ao da sociedade como urn campo de diferendos e de
conflitos constitui uma contribui<;:ao valiosissima para a compreensao do
Estado Moderno, designadamente do Estado Social. Este e produto da
luta de classes que imp6e uma valoriza<;:ao crescente de novas direitos sociais, obtidos gra<;:as as pretens6es de validade conflituais apresentadas por
movimentos sociais emergentes como o movimento sindical e operario.
0 Estado Social numa visao marxista nao tern que implicar uma leitura
determinista do fenomeno politico. E evidente que ele e encarado, de
acordo com alguns textos classicos do marxismo, como profundamente
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relacionado com OS interesses da classe dominante. Porem, nao se reduz a
dominas:ao nua e crua. Carece de uma legitimas:ao que implica, segundo
Gramsci, uma conquista da hegemonia, cujo elemento decisivo deixa de
ser, nesta deriva do pensamento marxista, o exerdcio puro e simples da
coacs:ao para passar a ser a capacidade de legitimar consensos enraizados
nas organizas:6es da sociedade civil (Gramsci, 1977: 1824). Nesse sentido,
o Estado social e produto de um compromisso que tern subjacente uma
dimensao conflitual. Porem, este compromisso tern implicita uma dimensao que nao se restringe a uma especie de reflexo de uma harmonia celestial pre-existente. Os direitos sociais nao sao apenas o resultado uma outorga generosa: tambem sao o resultado de uma conflitualidade geradora
de direitos. Por outro lado, o Estado Social tambem e marxista porque o
marxismo foi a primeira grande ferida no universalismo burgues, o qual
era fortemente limitado por uma visao da cidadania restringida as suas
dimens6es civil e politica, isto e, respeitante aos direitos sociais e civis, e
fortemente ignorante quanta a sua dimensao econ6mica e social.
0 Estado Social tambem tern um poderoso fundamento durkheimiano na medida em que Durkheim j a se apercebera que a diferencias:ao
e aumento da complexidade social implica uma forte intervens:ao publica.
E a partir do momenta em que as sociedades politicas chegam a uma
determinada complexidade que elas nao podem agir colectivamente a nao
ser por intervens:ao do Estado. (Durkheim, s/d: 4). Por isso, enquanto
nas sociedades pre-modernas o Estado aparece profundamente ligado a
funs:ao militar, nas sociedades desenvolvidas, e o 6rgao da justi<;:a social.
Apesar deste optimismo, Durkheim descreve com lucidez o modo como
o Estado teve, necessariamente, de ultrapassar uma area de intervens:ao
limitada a segurans:a e a protecs:ao (o Estado-policia) para chegar a intervens:ao social por intermedio da for<;:a reguladora do Direito. A actividade
militar da lugar a actividade juridica e o Direito deixa de parar a porta da
empresa, como pretendiam pelo menos algumas correntes do liberalismo
classico. Como assinala Durkheim, assistimos a uma actividade crescente
de regulamenta<;:ao jurfdica no plano domestico, comercial, contratual e
de uma forma generalizada nas rela<;:6es sociais e econ6micas (Durkheim,
ibid: 7-8).
Finalmente, o Estado Social e, num sentido contradit6rio e paradoxa!,
weberiano. Weber sera um dos te6ricos que primeiramente se debrus:ou
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sobre a «fun<_;:ao publica» moderna, no sentido em que abordou o aparecimento da burocracia como urn dos tra<_;:os distintivos do Estado Moderno.
Analisando o desenvolvimento do Estado contemporaneo, Weber conclui
que as sociedades ocidentais optaram por urn tipo de racionalidade que ele
classifica como a racionalidade dos meios por oposta a racionalidade dos
valores, como sendo propria da modernidade. A associa<_;:ao polltica nao
e definida pelos seus fins mas pela escolha de meios mais eficazes para a
obten<_;:ao de determinados fins.
0 progresso material seria "obtido apenas a custa de uma expansao
da burocracia que esmagava a criatividade e a autonomia individuais"
(Giddens, 1996:5). A administra<_;:ao passa a ser urn trabalho profissional
levado a efeito por funcionarios contratados, em fun<_;:ao de uma competencia, configurada em face da sua utilidade e das exigencias colocadas
a sua actividade. 0 progresso ate ao estabelecimento do funcionalismo
publico, entendido como profissao especializada, baseada num emprego
esravel, na existencia de urn salario, pensao e possibilidades de ascensao,
na prepara<_;:ao profissional e na divisao do trabalho, no formalismo documental e na subordina<_;:ao e superioridade hierarquica, constitui a escala
pela qual se mede moderniza<_;:ao do Estado (Weber, 1989: 707-708). Apesar de Weber concluir que esta emergencia da burocracia se tornara em
algo inevitavel, nao deixara de alertar para OS riSCOS de uma tecnocratiza<_;:ao generalizada da sociedade, resultante da expansao de uma sociedade
fria e desumanizada. Ora, esta reflexao abrira as portas a urn elemento
complementar de desconfian<;a em rela<_;:ao as potencialidades do Estado
enquanto incarna<_;:ao da Razao, que muitas vezes se traduz na reifica<_;:ao e
na exclusao do outro. Este e urn caminho que devera muito a Nietzsche,
Foucault, a Escola de Frankfurt e a Fenomenologia.

b) 0 poHtico e a relas:ao com Outrem
Como focaram muitos autores que muito devem a Max Weber- Habermas, Michel Foucault, T. Adorno - a racionaliza<_;:ao do Estado pode
traduzir-se numa reifica<_;:ao das rela<_;:6es humanas, na coisifica<_;:ao das
rela<_;:6es pessoais, numa invasao generalizada de dominios intimas e pessoais por uma racionalidade autocratica e arrogante (cfr. Vanderberghe,
1997).
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0 problema da burocratizac;:ao generalizada das relac;:6es sociais e urn
tema importante para as profiss6es relacionadas com o Servic;:o Social. 0
expansionismo estatal quando suportado por funcionarios que contemplam as relac;:6es com os desfavorecidos de acordo com uma racionalidade
tecnocratica e instrumental pode tornar-se uma novae sofisticada forma
de dominac;:ao.
Esta linha introduzida por Max Weber faz-nos chamar a atenc;:ao como
as quest6es de poder se identificam com o quotidiano. A fenomenologia
tornou familiar o conceito de mundo da vida entendido como o universo
das relac;:6es quotidianas. E necessario estar atento a urn conjunto muito
vasto de autores para perceber a imporrancia desta problematica: melhor
dito, a impord.ncia politica desta problematica. Goffman ensina-nos
como as relac;:6es de poder nao sao algo que vern apenas de cima mas que
se reproduz diariamente nas interacc;:6es sociais levadas a efeito no dia (cfr.
Goffman, 1961; Goffman 1968). Seguindo a orientac;:ao fenomenol6gica
de analise da realidade social (como faz uma parte consideravel da Etnometodologia e da analise interaccionista de Goffman tao devedoras de
Alfred Schurz) os agentes aprendem a sujeitar-se, sujeitando-se. 0 corpo,
lugar privilegiado de relac;:ao com mundo quotidiano, e, para alguns
fenomen6logos, urn Iugar de institucionalizac;:ao da pessoa e de personalizac;:ao da instituic;:ao. Merleau- Ponty e, na sua sequencia, soci6logos de
inspirac;:ao fenomenol6gica como John O'Neill defenderam a ideia de que
e no corpo que se fundam as instituic;:6es e a sociabilidade. Segundo esta
concepc;:ao, e no corpo e nao apenas na razao que ressoa a sociabilidade
primordial. Trata-se de uma reflexao acerca da origem do politico e das
instituic;:6es humanas fundadas em primeiro lugar no corpo humano e nas
suas afecc;:6es que simultaneamente institui esse corpo como lugar possivel
de exerdcio da violencia discriminat6ria (cfr. O'Neill, 1989: 12).
Numa linha que coincide muito parcialmente com esta linha de reflexao, tendo mesmo alguma genealogia comum, Michel Foucault ensinou-nos como a modernidade substitui a repressao estatal por urn conjunto
de mecanismos disciplinares que visam a interiorizac;:ao dos conceitos de
normae de desvio. Trata-se de desencadear urn novo processo de investigac;:ao no qual se exprime a vontade de voltar as fontes do momento
racional, as quais sao, em si, o melhor lugar para se perceber as praticas
que lhe sao inerentes. A doenc;:a, designadamente a doenc;:a mental, e o
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crime oferecem urn ten·eno privilegiado para a investiga<;ao desta diferen<;a constituinte entre positivo e negativo, normal e patologico, ou
seja, para a compreensao do impensado - «a Irrazao» - sobre o qual se
ergue a Cultura da Modernidade. "A historia da loucura seria a historia
do Outro - do que, para uma culmra, e a urn tempo interior e estranho,
portanto de excluir (para conjurar o peri go interior que ele constitui),
mas fechando-o (para lhe reduzir a alteridade) (... )" (Foucault, 1988:
55). Desde o estudo da constitui<;ao da loucura como imagem especular
da constitui<;ao da razao, modelo de rejei<;ao por uma cultura de algo
que lhe e exterior (Foucault, 1982: 9) , passando pela descri<;ao da forma
como a pratica juridica sera atravessada por uma concep<;ao panoptica de
poder em todo o empreendimento foucauldiano perpassa uma indaga<;ao
inquieta sabre a violencia que emerge na modernidade. Gra<;as ao encontro com a «desrazao», analisam-se os contornos da emergencia de urn
novo conceito de racionalidade indissociavel de uma certa compreensao
do homem relacionada com o processo de produ<;ao (Dreyfus e Rabinow,
1984: 198). Empreende-se urn projecto de investiga<;ao que visa analisar
o desenvolvimento e aperfei<;oamento nas oficinas, nos hospitais e hospicios de uma tecnologia disciplinar centrada na utilidade e docilidade do
individuo (Dreyfus e Rabinow, 1984: 197). 0 poder e analisado como
operando atraves de uma multiplicidade de dispositivos de controlo e
vigilancia que estao na propria raiz de novas discursos sabre a verdade,
o conhecimento e os comportamentos sociais. Essas diferentes f01·mas de
controlo do humano implicam o desenvolvimento de urn dominio espedfico de tecnicas, tipos de discursividade e saber, resultando em produtos
conformes as respectivas areas de interven<;ao: a alma e a mente, 0 corpo,
o homem, a sexualidade. Essas praticas, tecnicas, tipos de discursividade
e de saber relaciona-se, por urn lado, com uma episteme que tern por
principal objecto o homem e, por outro lado, com praticas que sao proprias de institui<;6es como os hospitais, os asilos, as pris6es, as institui<;6es
psiquiatricas e de vigilancia do corpo.
Estes mecanismos passam pela repressao da diferen<;a, pela nega<;ao
da sexualidade, pela generaliza<;ao da culpa e pela introdu<;ao de urn
conjunto de disciplinas relacionadas com uma tentativa de obrigar os
individuos a tornarem-se racionais e a agirem de acordo com padr6es de
comportamento socialmente estabelecidos. Este percurso, centrado nas
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relac;6es de poder que emergem na vida quotidiana e que se inscrevem no
sujeito, no decUt·so do seu processo de formac;ao, defende que o desenvolvimento e generalizac;ao de mecanismos disciplinares foi o lado obscuro
do processo durante o qual a burguesia no seculo XVIII se tornou a classe
dominante. Ao mesmo tempo que o humanismo desenha incontestavelmente urn progresso em materia de representac;ao politica e de igualdade
- sendo que a atenc;ao escassa de Foucault a esse lado do humanismo
podera ser urn dos seus elementos mais frageis - aumenta a disciplina nas
fabricas e reforc;a-se a vigiL1ncia dos cidadaos pela policia, assegura-se, enfim, o desenvolvimento efectivo de relac;6es que nada tinham a ver com a
igualdade, a liberdade e a fraternidade. Com efeito "uma grande parte da
obra de Foucault - a sua parte de maior valor em meu entender - consiste
em mostrar como os padr6es de aculturac;ao caracterfsticos das sociedades
liberais impuseram aos seus membros tipos de condicionalismos que as sociedades antigas, pre-modernas, nao tinham sequer imaginado. Nao esta,
no entanto, disposto a ver que esses condicionalismos sao compensados
por urn decrescimo de dor (... )" (Rorty, 1992: 96). As relac;6es de poder
estao associadas a outro tipo de relac;6es, incluindo produc;ao, genero,
familia, conhecimento e sexualidade entre outras.
Esta linha de reflexao mostra-nos como o mundo da vida e urn conceito com enormes consequencias etico-politicas. E no mundo da vida
que podemos entender a origem do politico, no semido dado a esta origem
por varios autores para cuja reflexao contribui a obra de Alfred Schutz,
que esta na origem de importantes reflex6es levadas a efeito na Etnometodologia e na Fenomenologia Politica. Para este autor, cada grupo concreto
e cada comunidade tern urn conjunto de preconceitos, sistemas de tipificac;ao e de relevancia (definic;ao do que e importante) que constituem aquilo
que ele designa por concepc;ao relativamente natural. Porem, cada visao
relativamente natural SO 0 e para OS participantes efectiVOS de Uffia COmunidade dada. Todos os restantes sentem essa concepc;ao relativamente
natural como uma estranheza. E isto que da origem a fenomenos como a
exclusao, a tipificac;ao abusiva e a generalizac;ao do preconceito, aquilo a
que de urn modo mais acido urn autor como Coffman classifica como o
estigma (Coffman, 1963). A atenc;ao de Alfred Schutz a multiplicidade de
realidades, a consciencia da existencia de grupos diversificados, a analise
exaustiva das relac;6es intergrupais, a atenc;ao dedicada ao papel do outro,
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do estrangeiro e do marginal sao elementos centrais do seu pensamento,
contribuindo para uma compreensao critica dos mecanismos de formac,:ao
do estereotipo e do preconceito (Schutz, 1976: 116-119; Schutz, 1975a):
207-259). A estranheza que se funda no comportamento do Outro e o
que nos permite relativizar os nossos proprios preconceitos e tipificac,:oes
permitindo a emergencia de um «espirito publico», i.e. uma consciencia
cia cidadania que nao se restrinja a homogeneizar todos os diferentes como
iguais. 0 politico surge assim, em primeira instancia, na perspectiva deste
autor, fundado na oposic,:ao proximidade-anonimato e implica a evoluc,:ao para condic,:oes sociais de intersubjectividade em que a definic,:ao cia
reciprocidade de expectativas entre OS actores - grac,:as a qual e possfvel
uma ordem social se torna objecto de reflexao e de construc,:ao. Este tipo
de reflexao- em que a critica a marginalizac,:ao cia diferenc,:a ganha uma
especial imporrancia - e passive! de se poder relacionar com as diferentes
profissoes abrangidas pelo Servic,:o Social. Estas exercem-se ao nivel quotidiano e implicam a necessidade de uma considerac,:ao do Outro como
alguem que nao pode ser colonizado pelo nosso olhar. Se isto e valido
para todos os modos de colonialismo ou para as abordagens multi-culturais tambem 0 e para todas as formas de intervenc,:ao que implicam um
contacto com a exclusao, com a adopc,:ao de pontos de vista nem sempre
conciliaveis como nosso entendimento do usa cia razao: alcoolicos, toxicodependentes, doentes estigmatizados e outros em relac,:ao aos quais as
nossas receitas, assentes na nossa propria forma de conceber a racionalidade e a normalidade, se vem confrontadas com os seus limites. Neste
sentido, o multiculturalismo apenas chamou a atenc,:ao para uma logica
racionalista que passa par uma ignorancia utilidria cia diferenc,:a: e mais
eficaz impor valores do que colocarmo-nos no ponto de vista de outros.
A intuic,:ao cia relevancia pratica desta problematica pode mesmo ser
colhida em exemplos provenientes cia comunidade profissional do Servic,:o
Social: a insistencia de alguns clinicos em procederem a desintoxicac,:ao
de toxicodependentes com SIDA, mesmo quando esta e conducente a
um eventual abandono do contacto com as equipas que lhes prestavam
apoio como doentes; o exemplo de utentes de prestac,:oes sociais a quem
pretendem curar de formas de componamento como sejam o alcoolismo
e que resistem militantemente contra tal diligencia ate que encontram o
seu ritmo para fazer, efectivamente, a desintoxicac,:ao; ou as consequencias
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praticas que podem resultar de uma intervenc;:ao social junto de idosos em
que a avaliac;:ao do sucesso do trabalho empreendido segue os padr6es de
uma cultura juvenil assente, por exemplo, na reciclagem e na competitividade. Para que a arrogancia racionalista nao tolde a relac;:ao com Outrem e
necessaria uma revalorizac;:ao de todos os saberes, mesmo os provenientes
do senso comum e a aposta em projectos que cultivem o dialogo entre
gerac;:6es e culturas contrariando as sequelas do individualismo e do
antropocentrismo e, acrescentaria, dos varios colonialismos pelos quais
procuramos moldar o Outro.
c) A relevancia da sociedade civil

Esta forma de abordagem relativa aos mecanismos de indusao/exdusao
que atravessam o quotidiano implicam revalorizar a sociedade civil enquanta rede associativa predominantemente relacionada com o mundo
da vida. Na perspectiva desenvolvida mais recentemente, a esfera publica
surge como urn espac;:o informal de acc;:ao politica caracterizada por ser
como estrutura comunicacional enraizada no mundo da vida atraves da
rede associativa da sociedade civil (cfr. Habermas, 1996). Nestes desenvolvimentos recentes, ter-se-a empreendido a formulac;:ao de uma sintese
edetica de diversos elementos que dizem respeito a hist6ria do conceito,
nomeadamente a enfatizac;:ao liberal dos direitos individuais, o relevo conferido por Tocqueville a pluralidade de associac;:6es e intermediac;:6es e o
realce conferido por muitos autores contemporaneos (Habermas, Arendt)
a defesa da esfera publicae da participac;:ao dos cidadaos. Na perspectiva
que aqui se pressup6e, sem a activa participac;:ao por parte dos cidadaos
em instituic;:6es e associac;:6es civis igualitarias, nao ha modo de manter
intacto o caracter democratico da cultura politica (Arato e Cohen, 1995;
1), pelo que em vez de se olharem os movimentos sociais como opostos
a representatividade do sistema democratico, sao tidos como urn trac;:o
chave de uma sociedade civil moderna e uma forma importante de participac;:ao na vida publica (Arato e Cohen, 1995: 19). Nesta perspectiva, o
"cerne" da sociedade civil passa a ser constituido pelas associac;:6es voluntarias de natureza nao governamental e nao econ6mica que relacionam as
estruturas comunicativas da esfera publica com o mundo da vida. A expressao "sociedade civil" j a nao se refere a sociedade burguesa de tradic;ao
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liberal, conceptualizada por Hegel como "sistema de necessidades" e que
dizia respeito ao sistema de circula<;:ao de mercadorias e de trabalho social.
Passaro antes, a ser encarada como composta pelas associa<;:6es, organiza<;:6es e movimentos que emergem de forma mais ou menos espond.nea
e que, sintonizadas com a forma como os problemas de natureza social
ressoam nas esferas da vida privada, transmitem essas reac<;:6es de forma
amplificada a esfera publica. Neste nucleo institucional, podem incluir-se
todas as formas de associa<;:ao voluntaria como sejam igrejas, associa<;:6es
culturais, academias, media independentes, clubes de lazer, sociedades de
debate, grupos de cidadaos, partidos politicos, associativismo e voluntariado social e institui<;:6es alternativas.
Evidentemente que estas f01·mas de associativismo nao implicam necessariamente, so por si, a adop<;:ao de urn ponto de vista mais «libertador». Tambem podem surgir associadas a gera<;:ao de micropoderes que
reproduzam local e regionalmente a logica da velha domina<;:ao. Porem,
se mantiverem uma abertura essencial as estruturas do mundo da vida e
a natureza plural das racionalidades que a atravessam; se adoptarem uma
etica de cidadania activa que nao se limite a perpetuar nem uma logica de
burocratiza<;:ao ou de mercantiliza<;:ao nem uma etica de piedade assente
na reformula<;:ao benevolente das dependencias, as associa<;:6es da sociedade civil poderao constituir o elemento catalizador de uma cidadania
activa da solidariedade, de uma cidadania participativa como oposta a
cidadania de subditos (Fernandes, 2002: 114). Urn novo contrato social
que implique repensar o Estado Social de uma formula realista - mas
nao necessariamente economicista - precisara desta insd.ncia para desenvolver o pilar da emancipa<;:ao tantas vezes colocado entre parenteses no
desenvolvimento da nossa modernidade tardia (Santos, 1994). A logica da
delibera<;:ao democratica so deixara de ser formalista se houver capacidade
e vontade para promover esta componente de uma sociedade civil activa
que se ligue a vida quotidiana das pessoas e nao seja urn mero instrumento de prolongamento racional das politicas estatais. A nova logica do
voluntariado, de que tanto se fala, so sera, assim, verdadeiramente nova se
aceitar uma pluralidade de racionalidades e de valores marcados por uma
compreensao das diferen<;:as.

I NTERVcN<;Ao SoctAI., 28, 2003

112

J

Joao Carlos Correia

Bibliografia
ARATO, A., e CoHEN, J. (1995), Civil society and political theory, Cambridge, MIT Press.
ARISTOTE (1990), Etique a Nicomaque, Paris, Vrin.
DREYFUS, H., e RABINOW, P. (1984), Michel Foucault, un parcours philosophique, Paris, Gallimard.
DURKHEIM, E. (s/ d) ,"L'Erat",http :/ /www.uqac. uquebec.ca/zone30 I Classiques_des_sciences_
socialesllivres/Du rkheim_emile/texres_3/textes_ 3_61l_Etat.html.
FERNANDES, E. (2002), «0 Associativismo no tempo da globalizac,:ao: voluntariado e cidania
democritica>>, Intervenriio Social, n. 0 25/26, Novembro de 2002.
FouCAULT, M. ( 1982), Histoire de !a folie a !'age classic, Paris, Gallim ard .
FouCAULT, M. (1988), As palavras e as coisas, Lisboa, Edic,:6es 70, 1988
GOHMAN; E. (1961), Asylums: Essays on the Social Situation ofMental Patients and Other Inmates.
New York: Doubleday Anchor, 1961
GIDDENS, A. (1996), Consequencias da modernidade, Oeiras, Celra.
GoFFMAN, E. (1963), Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs,
New Jersey: Prentice-Hall.
GRAMSCII, A. (1977) Quarderni del carcere, Vol. III, Torino, Einaudi.
HEGEL, G. W. FRIEDRICH (1973), Principes de !a philosophie du Droit, Paris, Gallimard, 1973.
LANINGAN, R. (1988), Phenomenology of Communication, Pittsburgh, Duquesne University
Press.
MAFFESOLI, M. (1995), Preface in BLIN, Thierry (1995), Phenomenologie et sociologie comprehen sive: sur Aifi·ed Schutz, Paris, L'Harmattan
O'NEILL, JoHN (1989), The Communicative Body: studies in communicative philosophy, politics and
sociology, Evanston, Northwesrern University Press
RAWLS, J. (1996), Teoria da justira, Lisboa, Editorial Presenc,:a.
RORTY, R. (1992), Contingencia, ironia e solidariedade, Lisboa, Presenc,:a.
SANTOS, B. SOUSA (1994), Pela miio de Alice: o social e o politico na pos-modernidade, Lisboa,
Afrontamento ..
Sc HUTZ, A., (1975a) Collected papers, Vol. 1.. The Hague: Martinus Nijhoff.
ScHUTZ, A., (1976) Collected Papers, II, The Hague, Maninus Nijjoff
SCI-lUTZ, A., (1975b) Collected Papers, III, The Hague, Maninus Nijjoff, 1975.
Sc HUTZ, A., (1996), Collected Papers, IV, Drodrecht, Boston and London, Kluwer Academic
Publishers.
ScHUTZ, A., (1978), Fenomenologia e rela[oes sociais - colectdnea de textos de Alfted Schutz, Rio
de Janeiro , Zahar Editores, 1979.
SCHUTZ, A., (1975a), «Common sense and scientific imerprerarions of human action>> in
ScHUTZ, A., Collected Papers, volume 1, The Hague, Martinus Nijjoff.
SCHUTZ, A., (1975a), «Concept and rheory formarion in the social sciences>> in SCHUTZ, A.,
Collected Papers, volume I, The Hague, Maninus Nijjoff.
SCI-lUTZ, A., (1976), "The well-informed citizen" in Collected papers. Vol. II. Studies in social
theory. The H ague : Martinus Nijhoff.
SCHUTZ, A., (1976) "The stranger: an essay in social psychology" in: Collected papers. Vol. II.
Studies in social theory. The H ague: Martinus Nijhoff.
SCHUTZ, A., (1976) «The social world and the theory of social action >> in SCHUTZ, A., Collected
Papers II: Studies in social theory, The Hague, Maninus Nijoff, 1976
INTERVEN<;Ao SOCIAL, 28, 2003

Estado, Sociedade Civi l e Servic;o Social

I 113

A., (1975b) «The problems of transcendental inrersubjectivity in Husser!>>, in Collected
papers, vol. III, T he Hague, Martinus Nijjoff, 1975.
ScHUTZ, A., (1996), «The problem of rationality of social world» in Collected Papers IV, Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publishers.
S CHUTZ, A., (1996), «Realities from daily life to theoretical contemplation» in Collected Papers
IV, Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publishers, 1996
SRUBAR, ILIA (1999 ), "The origin of political" in AMBREE , Lester (Ed.), Schutzian Social
Science, Dord recht, Bonston and London, Kluwer Academic Publishe rs.
VANDENBERGHE, F. (1997), Une histoire critique de Ia sociologie allemande: alienation et reification,
Paris, La Decouverte, 2 vols.
WEBER, M. (1989), Economia y sociedad, Mexico, Fonda de Cultura Economica.
S cHUTZ ,

I NTERVEN<;Ao Soci AL,

28, 2003

