(DES)CONSTRUIR A SOLIDARIEDADE,
TRANSFORMAR A ASSISTENCIA
Nao ha vcntos l'avoraveis para
quem nao sabe para onde quer ir.

J. Figueiredo Santos
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A reflexao de sfntese que ora reveste a forma de artigo, esta embrionariamente
ligada aprodu~ao da investiga~ao de que rcsultou a tese de mestrado.
Proeura dar conta, em esbo~o, de alguns tra~os fundamentais dos limites da
experiencia assistencial em Portugal, tomando como cnfoquc o modclo institucional que caraeteriza espa~os polftico-administrativos, li\o adversos da cul!ura portuguesa- as I.P.S.S. 1 - no que se serviu, como suporte empfrico, da analisc de um
estudo de caso em profundidade. Reflete-se af, sem analgesicos, a questCio de se
saber se essa modelaf·clo institucional e, ou nCio, possuida de uma racionalidade
que nlio pe1jilha a solidariedade como um fim, mas tCio s6, como metafora de
suporte de uma acqCio que a si rnesmo se justifica como fim.
Se por um !ado se aposta na comprccnsao e explica~ao da sua ac~ao, dando
conta da fei~ao anton6mica do seu modelo basico de gestao na supcra~ao das
"demands", por outro, procura-se esbo~ar a vertente gnoseol6gica da sua transforma~ao, nos limites da consciencia possfvel, a qual reflete a necessidade de se repensar o "campo" 2 assistencial, a ac~ao dos seus agentes e das institui~oes de suporte.
Mestre em Servi9o Social pela Pontificia Universidade Cat6lica deS. Paulo.
Docente no ISSSB e Professor adjunto na Escola Superior de Gestao, Hotel aria e Turismo da Universidade
do Algarve.
Presidente da Direc9ao de uma IPSS.
1
Leia-se Institui96es Particulares de Solidariedade Social.
' 0 tenno reporta-se ao conceito de campos sociais ensaiado por Bourdieu como "espa9os estruturados de
posi96es (ou postos) cujas proprieclades dependem da sua posi9ao nesses espa9os e que podem ser analisados
independentemente das caracteristicas dos seus ocupantes". (Bourdieu, 1980: 113).
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Esta reflexao parece impor-se, quer pelas caracterfsticas da actual conjuntura
polftica, quer pela importancia crescente que o campo assistencial, face acrise e virtual finamento do Estado-Providencia.
Mau grado esta postura, tida por hiperlucida, poder provocar algum desconforto,
reflete as IPSS como espac;o de densificac;ao e desestruturac;ao de modos de vida,
perifericos em relac;ao asociedade civil, em que o ser e o agir das IPSS nao pode,
compreensivelmente, deixar de ser trazido a esta discussao, senao em termos t6picos,
e a importancia do Estado como detentor de capitais modeladores da sua acc;ao, talvez excessiva para quem persiste em ver nele urn mero epifen6meno da economia 3.
Impoe-se, como preambulo do debate, clarificar a nossa identificac;ao com o
voluntariado e todos aqueles que dao o seu melhor, pensando, no mais das vezes, a
solidariedade como acc;ao filantr6pica de estreito cunho moral, relevando a simbolicidade inserta na gratuidade dos servic;os por si prestados. Mais, a nossa identificac;ao nao se produz no seio de uma an<llise de agenciamento da sua acc;ao, conquanta nao se consideram aqui como meros agentes de uma estrutura, mas como
sujeitos socialmente preponderantes.
Tal identificac;ao, porem, nao impede que se fac;a o entendimento de que a solidariedade socialnao tem que ser o que quer que seja, para alem do que estruturalmente
pocle ser. Por isso, importa que as praticas sociais de que as instituic;oes se apropriam,
nao se confundam com a acc;ao do voluntariado, nem se ocultemnuma mfstica supervaloradora da sua acc;ao, numa tentativa de superac;ao discursiva dos limites do que
sao, a fim de, virtualmente, poderem ser avaliadas por aquilo que nao sao.
Na verdade, a solidariedade social e, antes de mais, uma acc;ao politica rendida
a "racionalidade aritmetica e estatfstica" do Estado-Providencia. Ela nao se independentiza da experiencia econ6mica, polftica e cultural da modernidade e, consequentemente, da emergencia, formac;ao e natureza dos Estados e dos mecanismos
de que se rodeiam para sobreviver, no seio da traject6ria do Estado Liberal ao
Estado-Providencia.
A solidariedade, assim analisada, gesta-se como forma de racionalizac;ao do
campo da assistencia social, sujeita a mudanc;as hist6rico-culturais que tem produzido mutac;oes da acc;ao social, tal como hoje se conhece.
Como figura que estrutura a racionalidade no campo da assistbzcia, a solidariedade procura minimizar os efeitos das diston;oes provocadas pelo mercado, no
quadro de uma racionalizarao geral da sociedade e do Estado, por entre a desintegrarao ea fragmentarao de modos de vida dos indivfduos provocadas pela e.\periencia novecentista.

Nao c o caso. para o autor do artigo.
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Mas, a solidariedade ne/a e marcada por uma perspectiva Linica, pelo que
importa pluraliza-la, separando (para unir), as diferentes l6gicas racionais que
tre.spassam e sustentaculizam as d(ferentes formas de solidariedade para melhor
caracteriza91io da identidade do campo assistencial.
Pode-se perscrutar a(, diferentes l6gicas racionais que importa observm:
1 - Uma, a da racionalidade instrumental entincheirada lW monetarizaf·lio da
assistencia 'l, cavada por uma l6gica agressiva que se estrutura no trilho do modelo
liberal. Af domina uma racionalidade mercantil que propoe a solidariedade como
espa~o mercadorizado de servi~os, que se entretecem na responsabiliza~ao integral
das famflias e dos indivfduos, ocultada por uma acessibilidade aos equipamentos
exclusivamente arbitrada pela garantia simb6lica dinheiro, geradora de uma recorrente irracionalidade.
2 -- Outra, a 16gica da racionalidade humanista, que se produz na forma de
mutualistas, nascidas em Portugal no seculo XIX, "face ainseguran9a
do operariado frente a certo tipo de riscos de existencia- da doen9a amorte, passando pelo desemprego, os acidentes de trabalho e as doen9as profissionais, a invalidez ea velhice" 5. Neste espa~o, as transferencias sao efectuadas horizontalmente,
no seio do mesmo grupo social, cujos membros detem o mesmo estatuto s6cio-profissional e nfvel de rendimentos. Estas transferencias nao passam por uma l6gica de
custo beneffcio, como a que se anteve na solidariedade social liberal e, evidenciam
uma rela~ao empatica activa, fundada num sentimento de semelhan~a de condi~ao
de modos de vida.
associa~oes

3 - Uma outra figura racional decmTente da 16gica da solidariedade e a que se
designa de racionalidade escatol6gica, ou "racionalidade referente a valores [ou
seja] pela cren9a no valor- etico, esterico, religioso". Esta ac~ao e hist6ricamente
marcada pelas tarefas organizativas da Igreja, que se podem agrupar sob a designa~ao de "beneficencia" e que emergem, com a desagrega~ao e o caldeamento cultural do Imperio Romano.

" Designa-se de monetariza9ao da assistencia, a centravao dessas pn\ticas na garantia dinheiro, entrincheiraclas na gesta9ao do Estado-Providencia, provenicntes, par um lado da universaliza9ao clas reformas e a
introdu9ao da figura do idoso nos circuitos de consumo, que sugerem uma mudan9a nas rela96es sociais de produ9ao de servi9os de uma fei9ao esmoh\stica para uma natureza contratualista.
5
Vide, para o efeito, Fernando Maia in Seguranra Social em Portugal, evoluf·lio e tendencia. Lisboa,
Secretaria de Estado da Segrurmwa Social.
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Sob o signo do clever moral, esta tipologia assistencial, detem uma visao sacralizada da miseria social, que se produz de forma marginal aos fundamentos estruturais da sua produ~ao. Mais que a necessidade do "beneficiario", e a festa liturgica
que orienta as ac~5es dos benfeitores. Foi bem preciosa para o seu tempo.
4- Finalmente, emerge e desenvolve-se a racionalidade burocratico-contabil,
com as iniciativas dos primeiros governos liberais a partir de 1850, entrando-se, no
campo da solidariedade social que reveste a forma de Institui~5es de Assistencia
Social (na designa~ao de que actualmente se recobrem- Institui~5es Particulares
de Solidariedade Social), que incorporam ac~5es mistas, norteadas por um perfil de
benemerencia mais qualificada e menos arbitraria, em que os sistemas periciais de
controle e organiza~ao do Estado se articulam as organiza~5es publicas e privadas
de assistencia.
A sua identidade foi-se contruindo numa modela~ao assistencial hfbrida que,
aqui e agora, se discute.

Solidariedade inteira versus solidariedade de exclusao
Remeter os indivfduos para uma 16gica de solidariedade integral, implica desenha-la como ac~ao de contra-corrente ao criterio da "produtividade" que representa
um dos valores mais caros da cultura moderna. A civiliza~ao industrial que devota
as capacidades de cria~ao e crescimento pessoais a urn elevado grau de utilitarismo,
em fun~ao de saberes incorporados ao trabalho de transforma~ao e de domfnio da
natureza, reve-se na valora~ao dos indivfduos entre trabalho e nao trabalho.
Se a solidariedade enfermar desta 16gica, a eticidade dos actos e da sociabilidacle
que sustentam a 16gica de uma soliclarieclade inteira, clesqualificam-se no criterio da
economicidade dos resultados prosseguidos, acabanclo a soliclarieclacle como sin6nimo de uma l6gica racional produtiva, em que os pocleres institucionais no campo
da assistencia se colocam como guardias da finalidade tecnol6gica do sistema produtivo.

Poder-se-ia falm; neste caso, de uma solidariedade de exclusao certificadora da
aq:ao econ6mico-produtiva do sistema, e nao de uma ac~ao de afrontamento de um
complexo e distorcido problenza de ordenamento societal.
0 que a analise do quoticliano revela, e que a solidarieclacle social se orienta para
um humanitarismo, de fins afectos a mundovisao claqueles que gerem a concli~ao de
lnten·enrlio Socic1l. 1311-1. 1996
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ser pobre, despossuido, exclufdo. A pobreza ecuidada e apoiada nos limites de uma
aq'tio de manuten~ao, mas nao de supressao dessa condi~ao.

Eque, a solidariedade ao operar na redU<;ao universalista do egoismo, nao foge,
como interesse altruista, a um ordenamento social tutelado, hegemonizado por intercsses particulares.
A idcia de que a solidariedade e uma ac<;ao que recobre interesses antag6nicos
ou no mfnimo concorrenciais tem, desde logo, assento epocol6gico na medievalidade, e pode ser perscrutada a partir da obra de Fernando da Silva 6, nomedamente
nas referencias feitas ao perfodo que vai do seculo XII ao scculo XV, em que a assistencia surge como polarizador de conflitos "entre o poder real eo clero, [que] mais
dwna vez atingiram os limites da assistencia, principalmente quando os reis procuravam limitar os ab us os da amortiza~ao."
Compreender-se-a que, toda a visao abstratizante que coloquc a metafora da
solidariedade fora da matriz dos interesses que visa ocultar, conduz aperda de visao
de toda a sua dramaticidade. Ela esta sujeita a um tributo concreto ao confronto com
a organizat;ao moderna da produ<;ao, ordenada se gun do os mecanismos de mercado.
A visao mistificadora da solidariedade nao s6 podera lan<;ar o veu da ignorancia
acerca da subordinat;ao de interesscs de grupos sociais a outros, como deixar
inconscientes as dificuldades da ultrapassagcm dos limites que a actual ac<;ao social
encerra. 0 "social" radica na socicdadc, no modo de produ<;ao e nos valores que
estruturam a solidariedade, pelo que quaisquer considera<;oes accrca desta metafora,
nao podem sobrevoar a implemcnta<;ao de pollticas sociais que nao se inauguram
sem resistencias estruturais.
Um dos seus centros problcmaticos e, desde logo, a natureza da regulat;ao do
Estado, que se prende com a sua racionalidade politica. Com efeito, o Estado, problematiza e equaciona necessidadcs, quando se encontra apto a dar-lhes resposta.
Um outro problema reside no facto da solidariedade, nos moldes em que decmTe
a sua ac<;ao, se integrar bem num sistema tfpico de sociedade de benesse, que prossegue o duplo escopo da gm·antia de tregua social, realizando por af o natural desafogo do mercado.
Convem, por isso, que se observe que a solidariedade, numa perspectiva de
racionalidade social, isto e, de solidariedade inteira, e antitetica desta solidariedade
de facto, amarrada a uma tradit;ao cultural que toma a sua ac<;ao como norma moral

6
Vide Fernando da Silva Correia, in "Estudos sabre a Hist6ria da Assistencia- Origens e Forma~ao das
Miseric6rdias P01tuguesas".
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suprapositiva de conduta, como ideal de virtude, de voluntariosa generosidade e de
respeito, tomados como rela~ao assimetrica com os pobreso
Esta solidariedade reduz-se, na sua essencia, cl fun~Cio caritativa e .filantr6pica
entronizada na palea~Cio selectiva da pobreza, com. caracterf5ticas casufsticas,
loca/istas, territorialistas, em que a inexistencia de um sistema integrado de assistencia provoca uma chspersCio e in~ficacia tremendos, em materia de recursos materia is e humcmos, sem que, por enquanto, seja exequfvel pensar num afrontmnento
preventivo da pobreza, conquanto o providencialismo e o assistencialismo ao .fundarem a sua aq·c7o na di.ferencia~Cio de espa~os sociais, nunca equacionarc7o, em
comwn, a supera~·ao das causas originarias da pobrezao
Por isso, campo da assistencia refwzdido neste prindpio de solidariedade sincretica, nc7o se apropria del a coma um .fim, mas apenas como um guia para a ac~c7o
que tem corno objectivo justificar os fins das insti tui~·/Jes conw um fim em si 1nesmoo
Importa, assim, que se discuta a questao cla solidariedade como tentativa de
supera~ao destes limites, ou seja das balizas protcctoras das regras liberais de julgamento da pobrezao Julgamento que impoe uma limita~ao reciproca entre direito e
moral, remetendo o conjunto das obriga~ocs sociais para "criterios de juri discidade"o Uma questao a saber e "( .. o) como e que, 1za economia liberal das obriga~/Jes, direitos e deveres sCio articulados? E, sobretudo, como se encontmm delimitadas as e.sfems respectivas de uns e de outroso A primeira questc7o ea das relaf·/Jes
entre direito e moral; a segunda, a dos limites entre estes dois tipos de obriga~/Jes
.. ,,
soczazs
Trata-se de compreender que o direito, na vida colectiva, tem abrangido as
ac~oes passiveis de constrangimento contratual e que o sistema nao se reduz apositividade do direito, na medida em que a esfera das obriga~oes se encontra indissoluvelmente ligada a obriga~oes morais e sociaiso
0 providencialismo moderno, na moral e no direito liberais, esclarece o sentido
da argumenta~ao liberal para a nao atribui~ao de direitos ao pobreo Um deles "( .. o)
consiste em denunciar os e.feitos perversos da caridade: socorrer os pobres deve ter
por objectivo libertd-los da pobreza; a caridade nCio sara a pobreza,o ela mantemna, ela 4c1z» os pobres, conferindo-lhes interesse em se-loo 0 argumento volta a
denunciar a ineficacia ea contradi~"c7o das prciticas de caridade legal: dai direitos
aos pobres e tereis pobres:" 7
Localizar o direito na equiva!Cncia cla troca significa perceber a pobreza coma a
reclcmza~c7o de um direito sem contrapartida de deveres que essa categoria do
0

0

Vide

Fran~ois

Ewald in "LOEtat-Providence, Paris, Grasseto 1986.
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direito supoe. Trata-se de uma perspectiva visceral da economia polftica liberal, que
"( ... ) conduz a ver 1w existencia de desigualdades sociais um facto politicamente
positivo e conciliador de uma fimf'ciO estrutural na rela~c7o de bemJazer".
Nao e que o direito liberal nao anuncie a experiencia da universaliza~ao da reciprocidade. Do que se trata e de perceber que esta reciprocidade encerra uma ideia
fictfcia e apriorfstica de igualdade. A solidariedade subjacente a moral liberal
encerra a mesma problematica da redistribui~ao do produto do trabalho, como nao
passfvel de agendamento num quadro legislativo, constituindo, mesmo, uma
amea~a afonna~ao do direito como tal.
0 liberalismo institui a espontaneidade caritativa como primeira forma de racionaliza~ao da solidariedade e, s6 tardiamente, se rende a uma co-responsabiliza~ao
social com a pobreza. Para os liberais, cumpre ao Estado garantir a livre disposi~ao
dos meios produtivos ea ordem social que nela assenta, pressupondo para este ordenamento a autonomia da maior parte da popula~ao. Esta concep~ao, p01·em, nao
suporta uma confronta~ao seria com a realidade, p01·que e precisamente a maioria
dos indivfduos que nao s6 nao possui a propalada autonomia, como foi apartado dos
meios de a produzir.
Na actualidade, a passagem para uma interven~ao mediadora do Estado de
Bem Estar, supoe a admissao da contradi~ao entre igualdade polftica e desigualdade
econ6mico-social, daf que o Estado seleccione, para o seu ambito de ac~ao, uma
interven~ao redistributiva. 0 equilfbrio societal nao e mais eonseguido automaticamente pelo livre jogo dos interesses individuais e da concorrencia.
Mas a racionalidade polftica do Estado, ao inves de incrementar a autonomiza~ao de espa~o dirigido a uma economia social, racionaliza a solidariedade tutelando-a na triagem da condi~ao dos pobres, impoe aassistencia uma residualidade
benemerente, e envolve o campo na produ~ao de um sistema pericial (assistentes
sociais e outros perfis profissionais) dirigido a desconfian~a, a suspei~ao radicada
na questao do engano do proprio Estado.
Ha muito que se passou de uma benemerencia escatol6gica, baseada numa rela~ao de dom, sem reciprocidade, para uma presta~ao de servi~os a troco de poder e
dinheiro, esbatendo-se a solidariedade do seu caracter tradicional. A solidariedade
social hodierna nao se reve mais na amizade, no amor desinteressado pelo proximo,
com que se pretende ocultar a forma de ordenamento social, mas antes numa rela~ao polftica marcada por uma rota de interesses em colisao.
Pensar a solidariedade supoe uma !uta intrepida pela ultrapassagem dos Iimites
impostos por tais interesses. Por isso, a nenhum de n6s aproveita, uma virtual falta
de lucidez que fa~a embutir a solidariedade em mantos discursivos envoltos por
rela~oes abstratas, que contrariem a ideia de que o que esta em jogo e outra coisa
que nao uma distribui~ao vertical dos rendimentos, trespassada por ac~oes onde
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sobressaiem os interesses contra as necessidades. Mais do que isso, a problematica
que se coloca central nas nossas rela~oes cam o Estado-Providencia e, em ultinw
analise, a avalia~ao da capacidade de ele se manter ou nao, progressivo, is to e, de
acessibilizar a satisfa~ao plena do prindpio da diferen~a, concentrando na sorte
dos mais despossu(dos, o respeito pela igualdade equitativa de oportunidades, pela
satisfa~ao dos bens primarios, e pela subordina~ao ao respeito dos seus direitos e
libe rdades fundwnentais dos indivfduos.
A solidariedade nao e wna figura neutral. E, precismnente, a metafora que
oculta uma ac~ao rendida aos efeitos distributivos resultantes da produr;ao. Nao se
trata de uma solidariedade abstracta, mas de uma ac~ao racional de que o Estado-Providencia se apropria, baseada numa distribui~ao vertical, unilateral, de parte
dos rendimentos nacionais.

0 cliche das parcerias na solidariedade
0 que se denomina de solidariedade social, pode significar no campo da assistencia social, a oculta~ao de uma rela~ao desigual, vazia de reciprocidade, na
medida em que os agentes no campo assistencial persistem em ac~oes apriorfsticas
em rela~ao a sua "clientela". Esta posi~ao estrutural, empurra para a ncga~ao de que
a ac~ao se desenrole entre parceiros e que seja orientada pelas expectativas daqueles corn quem se dizem solidarios. A solidariedade social mostra-se na forma de
uma rcla~ao orientada segundo as expectativas (tambem aritematizadas, por for~a
da reprodu~ao do Estado em si, da racionalidade aritmetica e estatfstica) de cada um
dos campos de gcstao dos indivfduos, como parcciros sociais que se substituem
aqueles que dessa ac~ao sao dcstinatarios. A sua ac~·ao correspondem interesses
subjectivamente avaliados e 11wrginais cl participo(·ao das popula~oes destinatarias
dessas ac~oes. Trata-se de uma aq·ao j(mnal, racionalmente condicionada pelo
Estado como ac~ao probabi!{.~tica, embora de caracter regular, tomada de acordo
"corn urn sentido visado em media" que rejcita a ideia de uma rela~ao sujeito-sujeito. Como ac~ao vertical, nega sentido as afei~oes em profundidade, a
empatia, para traduzir-se na expressao de uma racionalidade polftica que recobre
um cenario de interesses antag6nicos que o Estado procura manter em equilfbrio
dinamico.
Expressa-se sob uma forma cujo sentido resulta das expectativas medias negociadas no seio das rela~oes tensionais no campo, produzidas pelos corpos directivos
das institui~oes, advindas do acto gestionario em si e para si, isto e das rela~oes
sociais entretecidas pelo exercfcio de poderes simb6licos na sociedade civil, tensoes
lllfC'ITell\'c7o Sociol. /31/4, 1996
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direccionadas ao Estado, nurna antinornia de conflito/consertac,:ao de que resulta urn
quadro contratual, que rernete as IPSS a urn cornprornisso de feic,:ao exclusivarnente
administrativa e operacional, cam o objectivo da perpectua~ao da domina~'ao polftica do Estado no campo, que remete as Institui~oes para a plasticidade da sua
ac~ao, num espa~o fronteiri~o entre o direito e o nao direito.
Na verdade, as regularidades no campo, nomeadamente as que se traduzem pela
transferencia regular de capitais econ6micos do Estado as Instituic,:oes, nao se
baseiam na vigencia normativa do direito, mas numa "convenc,:ao" determinada
pelas relac,:oes de forc;a em jogo.
0 carnpo da solidariedade social tem, sobre si, o crivo de uma racionalidade normativa do Estado, condicionada a interesses subjectivamente avaliados de um modo
exclusivo pelos poderes institucionais, isto e, a interesses que excluem o direito dos
agidos a publicitac,:ao dos seus interesses. Se os interesses dos agentes, nomeadamente o voluntariado, coincidem, em hip6tcse, com o dos agidos (utentes) e, no
mfnimo, estranha uma relac,:ao "solid<1ria" que nao tenha como primeiro objcctivo a
criac,:ao de condic;oes apalavra do agido, aceitando-o como parceiro, como agente
no espac,:o publico. Pensar as parcerias implica, por isso, o estabelecimento de um
dialogo constante com os mais implicados, nao como grupos destinatcirios, porque
af estarao sempre em causa concepc,:oes deficitarias dos indivfduos, mas como
movimentos sociais portadores de interesses intrfnsecos.

0 nao direito e a coopera~ao corn o Estado
Um dos eixos por que passa a periodicidade tensional entre Estado e Instituic,:oes, e o do modelo convencionado da acc;ao. As Instituic,:oes obrigam-se ao estabelecimento de acordos negociados por enquadramentos conjunturais que, flutuando no espac,:o publico, funcionam como forma de pressao pr6-activa da
satisfac,:ao dos seus interesses.
A solidariedade que o Estado produz, socializa responsabilidades tao amplas
quanto vagas, traduzidas pelo discurso jurfdico como "reconhecimento do papel das
instituic,:oes particulares de solidariedade social".
0 eixo da discussao passa pela questao da autonomia jurfdica das instituic,:oes
sociais, cuja menorizac,:ao eindiciada pela tutela do Estado. Nao se trata de confundir autonomia com desregulamentac,:ao liberal do sector, a fim de que a solidarieade
assuma urna a forma de exclusao mais perversa. Do que se trata ede pugnar por
compromissos que ultrapassem o campo de clever moral do Estado para com as
lnter\'enrao Social, 13/1{ /996
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IPSS, e que se baseiem numa postura de direito positivo, que justifique a assmwao
integral de deveres e obriga~oes de ambas as partes.
A "Constitui~ao da Republica Portuguesa" que come~a por articular duas figuras centrais: a individualidade ea universalidade. Por urn lado, todos os indivfduos
gozam de prerrogativas de cidadania e nessa condi~ao se sujeitam a uma igualdade
formal de direitos e deveres perante a lei, ou seja a urn universo das rela~5es
sociais determinadas pelo Estado. Por outro, ao particularizar de tal modo essas
rela~oes, acaba por denegar quer o sentido substantivo quer mesmo o crivo formal
dessa universalidade.
0 reconhecimento, ou legitima~ao da forma~ao de esferas perifericas, e sustentado , no caso, pela cria~ao espa~os sociais de que o Estado se socorre para a domina~ao de modelos assistenciais que o acto requer que sejam bem delimitados. Ao
anuir ao reconhecimento formal do direito de constitui~ao de "associa~oes de solidariedade social", socorre-se de figuras de financiamento e regula~ao, implementando com elas o cankter restritivo do clireito. Longe de implementar a forma~ao
de uma existencia aut6noma, o Estado fonnaliza-se como instancia de domina~ao
no auto-reconhecimento do seu clireito tutelador, e quantas vezes arbitrario. Cita-se,
a tftulo de exemplo, a acqao fiscalizadora sobre as IPSS sem uma lei quadro inspectiva que obvie a que tal acqao dccorm sob a forma de wn despotismo esclarecido.
A nossa Constitui~ao, no seu artigo 63. 0 , e clara a respeito cla reserva para o
Estaclo, da gestao polftica do moclelo 8. A razao que o Estado invoca para o tutelamenta institucional e a dos "interesses publicos em jogo e o bem comum em
vista" 9 que, afinal, nao ocultam o vasto rol de clemissoes que seriam supostas nao
deverem ter lugar, no quadro duma polftica prescrita pelo tutelamento.
As IPSS sao colocadas pelo Estado numa zona pltistiw do nao direito para o que
este se serve de tres mecanismos fundamentais nas rela~oes sociais.
1 - 0 reconhecimento como primeira forma de media~ao polftica, cultural,
econ6mica e ideol6gica, em que o Estaclo se manifesta como produtor de "proble-

' A Constitui~ao da Republica Portuguesa, ap6s revisao constituciOI~al em 1989, publicada no Diario da
Republica n° !55 de 8 de Julho clesse ano, em alusilo ao artigo, disp6e: "E reconhecido o direito de constitui<;:ao de institui~6es particulares de solidarieclacle social nao lucrativas eo m vista aprossecu<;ao dos objectivos de
0
0
0
seguran~a social consignaclos neste artigo, na alfnea b) do 11. 2 do artigo 67. , no artigo 69. , na alfnea d) do
n. 0 I do artigo 70. 0 e nos artigos 71. 0 c 72. 0 , as quais sao regulamentaclas por lei e sujeitas a fiscaliza<;ao do
Estaclo.''
9
Vide Decreto-Lci 519-G 2179 de 29 de Dezembro de 1979. 10. 0 Suplemento- !." serie.
lnterre!l\'<io Social. /3/I.J. 1996
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mas sociais que a ciencia social, a maior parte das vezes, mais nao faz que ratificar
tomando-os para si como problemas sociologicos."
Reconhecer nao significa ceder a constitui9ao autonomica de decisoes tomadas
pela sociedade civil, mas dispor de regras de articula9ao as expectativas de procedimentos tomados pelo Estado como politicamente conectos.
0 reconhecimento expressa-se nas formulas estatutarias com que o Estado
recobre as institui96es, constituindo-se, por assim dizer, o guiao da sua admissao na
esfera publica.
Um dos preceitos formais passa pelo registo cadastral, que faz prova da natureza
identitaria das IPSS, atraves do qual institui, em simuWineo, as condi96es de acessibilidade aos fundos publicos 10 . 0 reconhecimento obtido atraves da figura do
registo - vefculo formal perante o Estado, concretizado em "requerimentos das
institui9i5es interessadas, dirigidas a Direc9ao-Geral de Seguran9a Social" - sem 0
qual as institui96es nao tem acesso aos fundos publicos, visa dar garantias ao
Estado da apropria~·ao pelas instituif·i5es, da formula s6cio-jurfdica de deslegitillWf'Cio da caridade legal.
A formula retoriza o nao direito como direito, num autentico paradoxo legislativo. Observe-se, a este respeito, o conteudo do Decreto-Lei 119 no que toca ao
"direito dos beneficiarios". Coloca-se aqui, a pertinencia de se saber coma abordar direitos reais dos bcneficiarios se eles nclo se/a beneficiarios de direito. Esta
questao pode ser objecto de uma analise fundada no princfpio de que a condi9ao de
beneficiario associada ao direito reuniria dois patamares jurisdicionais: o primeiro
diz da condi9ao de potencial beneficiario, isto e, o indivfduo extra-muros que
requere o internamento, e que se sujeita a aprecia9ao subjectiva da sua proposi9ao
de usufrutuario dos servi9os. Nao se ve que haja aqui um sujeito de direito.
Uma segunda vertente diz respeito a apropria9ao pelo utente da condi9ao de
sujeito de direito, uma vez que ao ser admitido na institui9ao, passando pela carga
dos fundos publicos, seria pensavel que o Estado fizesse valer a condi9ao de parceiro social para inaugurar um rol de direitos dos indivfduos no seio das Institui9i5es. Ora, do campo dos direitos dos beneffciarios, colhe-se unicamente a retorizaw 0 decrcto lci e expressivo sobre a conforma~ao das Institui~6es ao modelo preconizado pelo Estado.
"Enquanto entidades que facultam servi~os ou presta~6es, as instituiy6es. quando registadas nos termos de cstatuto, fazem parte do sistema de seguran~a social referido no artigo 63. 0 da Constituiyao, pelo que sao rcconhecidas, valorizaclas e apoiadas pelo Estaclo que as orienta e tutela, as coorclena e subsidia." Dec.-Lci 119-G 2/79,
Cap. I, Art. 2. 0 , pan\grafo I do Estatuto clas lnstituiy6es Privadas de Solidariedade Social. Este decreto vem a
ser revogado pelo 119/83, 1." serie 11. 0 46 de 25/3/83 que no que respeita ao registo determina que "As institui~6es registadas nos termos do artigo anterior [registo criado e regulamentado por portaria do ministro da tutela1
adquirem automaticamente a natureza de pessoas colecti vas de utiliclade publica ... "
lmerrcns·clo Social, !311-1, 1996
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yao do direito como cobertura do nao direito. 0 artigo 5. 0 do aludido decreto especifica que:
1 -Os interesses e os direitos dos beneficiarios preferem aos das pr6prias
instituiy6es, dos associados ou dos fundadores.
2- Os beneficiarios devem ser respeitados na sua dignidade e na intimidade da vida privada e nao podcm sofrer discriminay6es fundadas em criterios
ideol6gicos, polfticos, confeccionais ou raciais.
3 - Nao se consideram discriminay6es que desrespeitem o disposto no
mimero anterior, as restriy6es de ambito de acyao que correspondam a carencias
especfficas de determinados grupos ou categorias de pessoas.
E prossegue no seu art. 13. 0 , paragrafo I alfnea a) que compete ao orgao de
administrayao gerir a instituiyao e representa-la, incumbindo-lhe designadamente:
a) Garantir a efectivayao dos direitos dos beneficiarios.
Sao visfveis os esforyos vaos do Estado para, com este modelo assistencial,
abordar a solidariedade como questao de dircito, colocando na mesma fornada do
"beneffcio" e do favor, uma perspectiva assimctrica de direitos dos "bencficiarios",
ja que, como o mesmo decreto dispoc apagina 643, "A solidariedade social exerce-se (... ) em domfnios (... ) em que as ncccssidadcs sociais dos indivfduos e das
famflias encontram apoio e resposta na gcncrosidade e capacidade de intervenyao
pr6prias do voluntariado social organizado."
0 direito circunscreve-se ao exercfcio da "generosidade" dos podercs institufdos, e nao a uma acyao jurfdica que funcione como garantia dos indi vfduos sob a
alyada da poder institucional.
Equivale a dizer, que a generalizayao do Estado como pessoa de direito nao faz
sentido na forma como se incorpora no modelo assistencial, uma vez que as suas
re!ay6es com as institui~oes sao legitimadas por cenarios de virtuosas generosidades e nao por uma acyao contratual na qual se defincm, positivamente, direitos e
deveres ou obrigay6es mutuas.
0 reconhecimento da natureza de "utilidadc publica" das TPSS pelo Estado, de
que o rcgisto dispoe automaticidade, significa:
I) o reconhecimento do Estado pelas Instituiy6es, como prolongamento te6rico de respostas aos problemas que ele anuncia;
2) a obtenyao por parte das instituiy6es mediante a garantia do exercicio da
filantropia, de um conjunto de iscny6cs que incentivem a sua gestao patrimonial.
A acyao das IPSS acaba por se legitimar nos limites das "obrigay6es sociais"
dcterminadas pelo Estado.
fllle!Ten(dO
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Ao enunciar as Associay5es de Soliclarieclacle Social como associay5es de
clireito, o Estaclo nao prescreve obrigay5es positivas ou negativas. A passagem de
funclos publicos nao exige que a acyao do Estaclo se realize nas Instituiy5es, em
princfpios de igualclacle dos inclivfcluos, de universalizayao de acessos, mas em
clepenclencias entorpececloras cla ciclaclania.
0 Estaclo nao penetra o espayo institucional como gm·ante cla liberclacle, cla protecyao e cla justiya dos ciclaclaos sob o clomfnio do pocleres institucionais. Se um dos
fins do Estaclo e, em hip6tese, a justiya social, ele nao a realiza no campo cla assistencia social, conquanto cleixa a clescoberto as mecliay5es necessarias a interferencia nos arbitrios de um racionalismo estreito do pocler institucional, proclutor de normativiclacle subjectivista que nao satisfaz a justiya enquanto tal.
0 paracloxo reside no facto do Estaclo legitimar como pessoas de clireito publico,
exclusivamente com intentos tutelaclores, associay5es morais que funclam a sua
acyao social na escolha moral dos inclivfcluos que a elas se associam.
0 "clireito" ilus6rio (clireito como pratica normativa de um sistema juriclico positivo) que aqui se fund a, sob a egicle da moral, mais nao faz que recobrir uma ordenayao organica e funcional de uma experiencia cuja eticidade se encontra num estadio de nao incorporayaO do clireito.
Se a etica supoe a exclusao do clireito, se a moral e a formula incorp6rea de um
clever ser kantiano, o social esta ai jogaclo num conjunto de praticas a-sociais, julganclo e jogando a condiyao social dos inclivicluos numa responsabilizayao moralizadora e individualistica cla sua condiyao. Se o clireito nao se fmja no campo como
um instrumento a clisposiyao do sujeito objectivado da aq;ao institucional, se nao
funciona como "modo de constituiyao de uma identidade colectiva", o que se acaba
por legitimar e uma dominayaO sobre sujeitos individuais de nao clireitos.
A este modelo de reconhecimento, um outro se lhe associa- o Registo Nacional de Pessoas Colectivas, oncle as Instituiy5es ganham identificayao patronal. Por
esta via o Estaclo certifica o clever contributivo cla patronaliclade das instituiy5es
perante o sistema nacional de seguranya social, implicando-se numa outra contradiyao. Por um lado, subvenciona as IPSS atraves de funclos publicos; por outro
recupera, por via da dupla iclentidade, funclos devidos a qualquer iclentidacle patronal, por inerencia cla comparticipayao de 21% sob os vencimentos globais iliquidos
pagos aos trabalhadores ao seu serviyo.
Um segundo mecanismo eo da subvenf'iio. Tambem a circulayao de capitais nas
IPSS, provenientes do Estado, radica nao num clireito que assiste as Instituiy5es,
mas numa rclayao <ifacultativa e benevola». A subvenyao produz-se numa multiplicidade tatica e a coberto de tres 16gicas: 1 - a concessao de iseny5es tributarias.
2 - a emissao regular ordinaria, de periodicidade mensal, dirigida a gestao do quolnren'ell{'tlo Social, 13/1 ..f. 1996
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tidiano institucional e materializada pelos denominados "acordos de coopera9ao".
3 a emissao extraordim1ria consignada em PIDDAC (Piano de Investimento e
Despesas de Desenvolvimento da Administra9ao Central ).
A primeira institui uma rela9iio mecfmica com determinadas pniticas de consumo institucional. A segunda redunda numa liberalidade devota que a autoridade
do Estado traduz na condi9ao de "entidade tutelar". Os denominados "acordos de
coopera9ao" materializam-se numa contratualidade retorizada, desordenada e
inconsequente. A sua prescri9iio qualitativa incide no "bom funcionamento dos servi9os", numa "boa estrutura de recursos humanos qualitativa e quantitativamente
adequada", na "acessibilidade a frequencia estatfstica dos "utentes" aos equipamentos", se m prever padr5es de aferi9ao 11 •
Convenio sujeito a denuncia, o "acordo de coopera9ao" e um instrumento de
poder arbitn'irio ja porque, nao obstante, nao definir deveres e obriga9oes das institui9oes, preve a cessa9iio dos apoios financeiros do Estado "sempre que se verifiquem circunstancias que inviabilizem a sua subsistencia, designadamente nos casos
de grave e reiterada viola9ao de deveres". Quais?
Nos "acordos de coopera9ao", o Estado compromete-se a remunerar os servi9os
prestados pelas institui9oes, atraves de um sistema de calculabilidade linear, gestada
nu ma racionalidade instrumental de valora<;iio de um "trabalho a pe9a" Y
Este sistema mostra-se altamente clistorcido pela falta de equidade na reclistribui~ao dos fundos publicos. Permanecem, calculabilisticamente, estranhas ao
Estado:
I -a avalia~ao da capacidade econ6mico-financeira das institui~oes em fun~ao

cla qualidade dos servi~os que se "obrigariam a prestar";
2 as caracterfsticas micro-econ6micas das zonas de implanta~ao;
3 - as condi~oes s6cio-econ6micas dos indivfduos e suas famflias.
0 modelo distributivo dos fundos publicos, ao ignorar os valores sociais incorporados na assistencia, fundamenta uma pratica de mera retoriza9ao do social.
Pm·que as institui9oes cabe suportar, no contexto desta "coopera9ao" aritmetica,
"( ... ) a diferen9a entre as comparticip<woes devidas pela Seguran9a Social.( ... ) e os
custos de manuten~ao dos equipamentos ou servi9os prestados 13 , "rentabilizando o

11

Elernentos extratados ir pag.3 do tcxto do ·'acordo de coopcra.;ao" cclebrado ern 2/l2/92.
Esta exprcssao racional instrumental vern patenteada no anexo ao acordo de coopera9ao de 2/l2/9l. a
comparticipayao financeira formulacla pela multiplica9ao do pre9o unitario por idoso, pela frequencia ao equipamento.
11
''Despacho normativo 41/87, art. IV parag. I".
12
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seu patrim6nio;" e promovendo uma gestao eficaz dos recurs os human os, 14 as IPSS
sao constrangidas para ac~oes que contrariam os seus principios e valores norteadores de partida.
Os acordos de coopera~ao traduzem formas escriturais de passagem dos fundos
ptiblicos aos privados, sem que as institui~oes participem na discussao da 16gica que
fundamenta a atribui~ao de valores homogeneos correlacionados a sua gestao.
Esta rela9ao que nega qualquer reciprocidade de direitos e deveres, afasta em
definitivo a pre{igz1ra9ao de parcerias sociais e consagra a dependencia e domina9ao das IPSS.
Todavia, a verdade e que as IPSS tem incorrido na disputa tensional dos fundos
ptiblicos, nao se remctendo para a contesta~ao da racionalidade calculabilfstica subjacente ao pagamento do "trabalho a pe~a", antes alinhando nessa 16gica quantitativa dos montantes moneuirios em jogo. Trata-se de uma disputa racionalizada que
tem como estrategia reactiva a obten~ao de valores que permitam fazer face aos
conflitos entre poderes institucionais e o trabalho na !uta pela reposi~ao do seu
poder de compra.
0 Estado fica-se por um conhecimento meramente contabil da ac~ao das institui~oes, na qual nao e relevante o "controle de resultados", ou melhor, o que as inspec~oes privilegiam sao os resultados contabeis, nao os sociais. A ac~ao estatal e
relegada a uma completa inac~ao na aferi~ao e reorienta~ao dos desvios institucionais da "solidariedade social", ao negligenciar requisitos que respeitam cl ereq·ao
de direitos, cl universaliza9ao de acessos, cl padroniza9ao de uma qualidade assistencial sustentada par uma produ~·do e implementa9clo de saberes qualijzcados.
0 Estado demite-se de um poder instrumental co-operacionalizador de mudan~as
fundamentais a actualiza~ao de respostas as demandas emergentes que se operam
no quotidiano e impede as IPSS de participa~ao na eo-defini~ao de polfticas no
campo assistencial.
A autonomia do poder das IPSS, traduzida na "livre" produ~ao de servi~os,
expressa-se na desarticula~ao das praticas institucionais que, uma vez desconjuntadas das estrategias de ambito global, eomprometem irremediavelmente a ascese de
uma polftica de assistencia social. Esta nclo polftica acaba por amarrar a filantropia a uma pratica contabil de expressc7o liberalizante e manter a pobreza mun
manto de selectividades, acantonadas em apoios do Estado que se revelam, pela
metodologia da sua aplica9ao, desvinculados do colectivo social, sujeitos a uma
caridade intennitente, circunstancial e paleativa, contraria a um sistema assistencial integrado, com potencialidades preventivas.

14

Ibidem pan\g. 2, alineas a) e c).
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Esta 16gica perverte a relayao corn o real social, atraves de uma funyao desviante
que releva a razao do monetarismo, mas nao das pessoas. Faz prevalecer o ratio
econ6mico, e nao uma proporcionalidade de reposiyao de desigualdades sociais no
seio dos serviyos prestados pelas instituiy5es. Nao estabelecendo qualquer correlayao racional entre a valorayao econ6mica da resdistribuiyiio ea estratificayao social
que a natureza e modo de prestayao do serviyo encerra, produz, nas instituiy5es,
anti-corpos ad versos de uma acyao solidaria (entendida aqui no estrito senso de
acyao institucional redistributiva).
As instituiy5es confrontam-se assim, com uma acyao estruturante que inverte o
sentido de uma praxeologia social e fractura os fins institucionais. As IPSS, ao interagirem corn a racionalidade administrativa da 16gica da subvenyao estatal, nao tem
contestado vivamente os seus mecanismos de financiamento. Tern-se acedido a
fazer parte de um governo paralelo da pobrcza, na rectaguarda da Seguranya Social.
A terceira figura modeladora e a da subvenyao que, traduz a presenya de uma
nova constelayao polftica e econ6mica. A subvenyao extraordinaria via (PIDDAC)
promove a feiyao meritocratica das relay5cs Estado/lnstituiy5es em materia de aplicay5es monetarias. Por esta via, o Estado subvenciona, pcrcentualmente, sob jufzo
unilateral, os custos globais dos investimentos dirigidos a "criayao e remodelayao
dos estabclecimentos, 15 se m que as suas "ponderay5es" e criterios de atendimento
prioritario veiculados a"adequayao" ou "dcsadequayao as necessidades da comunidade" 16 constituam objecto de apreyo polftico, isto e, se localizem num espayo dia16gico com as IPSS. As verbas estao sujeitas a aferiyao da capacidade de suporte
pela instituiqao da totalidade dos custos de investimento. A passagem destes fundos
publicos ejurfclicamente estabelccicla numa rela9iio inversa da capacidade institucional de entesouramento.
0 regime pecuniario da subvenyao, nos moldes em que e praticado, fomenta o
providencialismo econ6mico das instituiy5es, circunstancia que poclc concluzir a um
racionalismo aclministrativo que aqui se clenomina de para-mercantil. 17
As institui96es que pretendam efectuar a remodelayao de infraestruturas ou
equipamentos, ou criayao de novos espayos institucionais, obrigam-se a assegurar a
"chsponibilidade do terreno adequado cl constru~'Cio do estobelecimento e seus cus
1
'

Vide Portarias n.'' 7/81. D.R !." seric 11. 0 3 de 5/1/8. e n. 0 138/88 de I cle Mar~o. D.R. n. 0 50 cle 1/3/1988.
Documento climanaclo da enticlacle tutelar intitulaclo "Resumo clas portarias n.'" 138/88 e 284/88 cle 4 clc
ivlaio", p. 1.
17
Com o conceito. queremos clesignar uma acyao interna das IPSS, tendencialmente orientada por princfpios de cficacia na procluyao de servi\OS, em que a climensao calculabilfstica cla actividade se orienta atnm?s de
catcgorias etico-econ6micas. isto e. por catcgorias valoraclas numa llimensao s6cio-econ6mica trespassada por
vcctores estatutarios de aprecia~ao dos incliYfcluos. via clo prcstfgio social. do parentesco. cla religiao. cla politica.
16
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tos", correspondendo o financiamento a uma percentagem que osci!a entre 65 e
80% do custo integral da obra, "(. .. ) se obtenha multiplicanda o mimero de utentes a abranger pe!o custo m(v.:imo!utente, d~finido para cada tipo de estabe!ecimento." 18 • De novo a 16giea conUibil sobrevoa o social, encapotada no estfmulo as
"iniciativas criadoras num domfnio particu!armente nobre do exercfcio da solidariedade social da sociedade civil". Trata-se de uma 16gica de dupla conten~ao: por
um lado, das despesas estatais, por outro, da periferiza~ao dos prop6sitos de investimento das IPSS, por importa~ao imposta pela 16gica contabil do Estado.
A oculta~ao dos criterios de reparti~ao destas garantias publicas, por um !ado
destrona a ideia de realiza~ao eomum, pm·ceria com o Estado. Por outro, mantem as
institui~oes numa disputa isolada e eoncorrencial na acessibilidade aos fundos
publicos, por outro ainda, fomenta praticas de valoriza~ao de fundos pr6prios que
distorcem as pnlticas sociais das IPSS que, supostamente fmjariam a sua identidade.
A disputa concorrencial aos fundos publicos ajusta-se ao universo fechado da
nao interae~ao das institui~oes entre si e diz, por outro lado, de um interesse inconsciente das mesmas, na manuten~ao da falta de regras do jogo .
0 interesse individualfstico das IPSS substantiva o seu impedimento na acessibilidade a visibiliza~ao dos fundos, reduzindo a possibilidade de !uta por uma justi~a distributiva mais equitativa, que a existencia de regras modificaria, permitindo-lhes discutir a sua enuncia~ao. Neste contexto, as institui~oes vivem numa agonia
e desprazer dial6gicos nas rela~oes com o Estado.
0 volume financeiro da gestao das institui~oes nao resolvido pelos fundos publicos acaba por cumprir as familias e aos "utentes", na forma de ae9oes em carga
sobre a sociedade civil. A media~ao estatal constr6i-se de molde a produzir media~ao institucional, na combina9ao de "beneffcios", no policiamento das familias e na
examina9ao s6cio-econ6mica dos utentes. E necessario que estejamos conscios da
natureza e implica96es desta ac~ao, se levada aos extremos da aceita9ao de uma
polftica soeialliberalizadora.
A subven~ao pela negativa traduz-se em formas de nao pagamento, ou transferencias indirectas as institui~oes, por contribui96es devidas ao Estado, tendo na sua
essencia a ver com positividades selectivas, sob a forma de tranferencias indirectas.
As isen~oes funcionam como jurisdiciza9ao de ac96es nas quais o Estado figura
como parte descomprometida do agir institucional que, paradoxalmente, controla,
transferindo para as institui9oes as tensoes resultantes da consuma9ao dessas garan" Consulte-se para o efeito a Portaria 138/88, de I de
lnterl'(:nrao Social. 13/J.J, 1996

Mar~o.

160

J. Figueiredo Santos

tias de rendimentos, apelativas de uma estrategia gestiom'iria patrimonialmentereplicada.
Um terceiro mecanismo relacional consubstancia-se na contrata~ao que, em
tese, significa o aluguer de uma produyao de servi9os que o Estado periferiza.
0 Estado, ao contratar os serviyos das I.P.S.S., incorre numa dupla estrategia
racionalizadora. Por umlado, subtrai-se areivindica9ao publica, ao transferir para
terceiros, actividades cuja problematica, em termos de produyao directa, deixaria de
apresentar justifica9ao discursiva de um problema afecto a minorias locais. Por
outro, ao contratar terceiros, na forma em que o faz- atraves de uma rela9ao burocn1tica, documentalista e iiTadicada da avaliayao das ac96es liberta-se de custos
atraves da produ9ao de descomprometimentos.
A terceirizayao por parte do Estado e muito peculiar. Se terceirizar implica uma
redefini~ao dos poderes dos parceiros, relcl~oes nzais horizontais e interactivas
entre ambos os contraentes, a relaf·Cio Estado I institui~oes ewn equ(voco em materia de parcerias.
As relaf·oes Estadolinstitui~oes, ao inves de constituirem uma envolvente contratual de enfrentamento nultuo da problemdtica social, rejlectern a construf·Cio de
tensoes relacionais decalcadas numa contratualidade que, privilegiando apenas
um dos lados, mantem uma domina~ao cmtag6nica dafonna~ao de parcerias. Uma
cultura administrativa de parcerias envolve um tratamento dialogante contrario a
uma dominayao tutelar. "A contrataf·Cio de parceiros pressupiJe wn jogo negocial
com regras novas, adaptadas caso a caso, mas onde sempre sejwn contempladas
modifica~oes 1w cultura empresarial, aprimorando-se o conhecimento ea i11forma~ao, reconhecendo-se efectivamente que o saber adquire supremacia em larga
escala". Trata-se de uma terceirizayao singular, pela inexistencia de trocas voluntarias que satisfa9am na informayao, na busca de soluy6es conjuntas, no comprometimento mutuo a qualificayao dos serviyos parceirizados.
0 Estado oculta, com a propala9ao cleste moclelo como auton6mico consubstanciado no clecreto-lei 119, uma politica a-social que importa alterar.
Entre o modelo supletivo do Estado Novo e o subsidiario da nova Republica o
que verclacleiramente mucla e a metoclologia.
A autonomia institucional orientada pela "estatfstica e aritmetica polfticas" tem,
entre outras, como estrategias ocultas:
a) o enfraquecimento do pocler reivindicativo dos clirigentes das IPSS.
b) 0 descomprometimento total do Estado relativamente aos encargos com os
seus trabalhadores.
c) A clarificayao formal e material clo caracter patronal destas associay6es, para
quem e remetido o "oclioso" dos cont1itos laborais.
lnren·enrtlo Sot·ial. 13114. 1996
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Fica cavado o ilus6rio do social, traduzido num liberal laisser-faire, laisser-passer, desviante de uma solidariedade de direito, progressivamente enclausurada
na racionalidade polftica do Estado.

As IPSS numa logica racionalidade social
As propostas de solu9ao imediatas sao sempre um equfvoco. Por isso importa
que as IPSS pensem solu96es na questao fundante da solidariedade, no equacionamento de um ordenamento da vida que garanta, de forma justa, uma elei<;ao orientada para 0 direito dos indivfduos a defini9a0 da sua propria vida.
Fundar esta 16gica, significa iluminar a razao dos indivfduos para o beneffcio de
uma maior capacidade comunicacional, que lhes permita uma decisao opcional
orientada a uma forma ilustrativa de ambi9ao legftima de perspectivarem um futuro
de boa vida, numa estrutura que possa conjugar a expressao do realizavel com uma
elei9ao adequada das suas experiencias.
Torna-se necessaria uma clarifica9ao racional de um conceito de justi9a, a destrin9a entre o que pode constituir uma distribui9ao «arbitraria» e uma distribui9ao
equitativa das vantagens da vida social, traduzida na maximiza9ao de direitos em
extensao, das liberdades fundamentais compatfveis com o conjunto das liberdades
globais. Um segundo princfpio radica no reordenamento das desigualdades econ6micas, em ordem a satisfa9ao do mais amplo beneffcio dos membros com menos
vantagens na sociedade, e na abertura total da acessibilidade a condi96es de igualdade equitativas de oportunidade na "cultura pziblica de uma sociedade democratica". A discussao nao sera pacifica porque quer o utilitarismo e quer o igualitarismo parecem condenados a elei9ao de incompatibilidades. Com efeito, trata-se de
aprofundar "A concep9iio de justi(,·a que defende uma divisiio social das responsabilidades: enquanto que a sociedade aceita a responsabilidade de 1nanter a igualdade equitativa de oportunidades e das liberdades fundamentais e de fornecer a
cada um unw parte equitativa dos outros bens primarios, os cidadiios e as associa98es aceitam a responsabilidade de modificar e de ajustar os seus fins em fim9ao
dos bens primarios que eles possam ch~fi'utm:"
A igualdade de oportunidades nao e uma mera redu9ao a contempla9ao jurfdica
formal, mas o desimpedimento efectivo de que a origem social dos indivfduos constitua factor de inacessibilidade as oportunidades de acesso!ingresso as diversas fun\Oes e supoe a presen9a de institui96es que tenham for9a polftica suficiente para
gm·antir a faculdade de realiza9ao de talentos e capacidades iguais a todos os grupos sociais, via da acessibiliza9ao plena aos diversos nfveis de educa9ao.
lnren·enrilo Sociol, 13/J.I, 1996
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A equidade na igualdade resultaria da neutraliza~ao das influencias perversas do
estatuto social, da origem s6cio-familiar, das carencias instituicionais sentidas e sua
influencia nas possibilidades de acesso a diferentes posi~oes sociais dos individuos.
0 princfpio da diferen~a, para ser equitativo, requer uma justifica~ao especial e
compativel com desigualdades consideradas em materia de bens minimos, de rendimentos e de bem-estar. Se o princfpio da diferen~a nao exige igualdade pura e
simples, e em fun~ao da ja assegurada propriedade de bens minimos em que ele rege
a distribui~ao.
Nao haja equfvocos quanto a conceitos banalizadores introduzidos no espa~o
publico e engendrados em princfpios democraticos de uma sincretica igualdade juridica.
Eimperativo que se busque uma terceira op~ao, que nao se jique pelas alternativas sempre eternas da democracia formal de nao desdiferenciar a diferen{a, ou
de um sistema segregativo que faz urna diferen~·a entre as diferen~as.
Um modelo socialmente justo obriga-se, no mfnimo, a arrolar criterios racionais
para a discussao da justi~a. Sem que a justi~a pretenda equacionar a resolu~ao universal dos problemas dos indivfduos, ela eleven! ser objecto de publicita~ao de um
projecto de vida comum em sede racional, que aceda adiversidade das necessidades de cada ser, no respeito por um sistema de vida integrado. Da articula~ao dos
modelos cxistentes ea criar devera nascer uma convergencia racional de interac~oes
que condensem a experiencia indiviual e colectiva.Trata-se de conceber um mundo
de preocupa~ocs estruturadas que se munam de uma mobilidade longitudinal e
transversal, que mantenham uma unidade de solidariedades a desenvolver no repovoamento das cidades desertificadas, atraves de um isolamento que nao e o resultado da ausencia ffsica, mas da oconencia massiva, da densifica~ao banalizadora.
0 equacionamento, discussao e implementa~ao de criterios racionais de justi~a
nao pode remeter-se a wna resposta meramente jilantr6pica, por muito respeitdveis
que sejam os esfor~os singularizadores das IPSS. Tem assento em polfticas socais
que respondam et problemdtica da desigualdade no plano de garantias individuais
de direitos sociais universais dos indivfduos, atreitos a wna redistribui~·ao de bens,
que articule novas rela~oes entre os homens com a economia, o espw;o, o tempo, a
1nem6ria ea comunidade, como garantia de reapropria~ao social de uma vida boa.
A constru~ao da humanidade supoe um esfor~o de equidade entre as possibilidades materiais e a razao dos individuos, como justifica~ao do uso que fazem dos
bens.
A vida nao se reduz a actos lineares e mecanicistas da oferta e da procura.
A experiencia vital, vale como espa~o de transforma~ao das condi~oes de existencia do homem na perspectiva da sua participa~ao plena na vida.
lnten·en~·ao
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0 social nao pode carrear um sentido periferizador regulado atraves de um
residualismo filantr6pico, nem ser secundarizado perante o econ6mico, retalhando
oo indivfduos em duas l6gicas. Implicar a razao no acto econ6mico, e dar satisfayiio ao empreendimento de ac96es orientadas para a efectividade das aspira96es de
uma comunidade hist6rica. Significa dizer que o princfpio da "economicidade" s6
encontra foro de racionalidade hist6rica ao incorporar a solidariedade como representa9ao de uma rela9ao antitetica da objectiva9ao dos indivfduos, isto e, da sua
transforma9ao em objectos os pobres - potenciadora da supera9ao do defice do
humano numa rela9ao de verdadeira reciprocidade entre os homens. E nesta base
que importa construir urn novo mundo relacional que articule as rela96es entre econ6mico e social.
S6 essa inversao destituini de sentido a solidariedade como uma moral reflexiva
do direito do trabalho que mantem largas franjas sociais da popula9ao num estado
de degrada9ao material e de descompromisso intergeracional.
A solidariedade e uma questao pziblica que se aplica aarquitectura da sociedade coma um todo, pelo que importa perceber que qualquer tentativa da sua redu~ao acaridade e cl benemerencia, constitui unw resolu~ao inadequada de wn problema pziblico.
Importa real9ar que a filantropia tem, "grosso modo", funcionado como forma
de escamoteamento do direito de cidadania dos indivfduos e do fomento de polfticas sociais, a troco da caridade e da bencmerencia. E nao se confunda filantropia,
ou seja, amor a humanidade revestido de uma racionalidade social de procura de
ascese das condic;oes de vida dos inclivfduos, corn o filantropismo 19 •
Nao se trata de liquidar a filantropia, mas de guindar as institui96es a uma polftica integrada no espa9o publico, de !uta por urn campo que pressupoe a cria9ao de
pocleres auto-gestionarios dos indivfduos, isto e, aut6nomos em relayao aaparelhagem tecnocratica que se instala no mundo formalmente administrado, orientando o
modelo assistencial "para o campo das polfticas sociais pziblicas" Remetidos a um
div6rcio da condi~ao de parceiros de direito, do conhecimento integrado dos problemas, dos meios analfticos para conlwcer o proprio sistema em que estci inserido,
e do modo coma usar tais ol~jectivos de forma rigorosa e politicamente adequada,
nunca sera possfvel pensar uma autenticidade auton6mica das lnstitui~oes.
Nao haja ilusoes, tal coma um 1nonte de peclras nao eum castelo, assitn, tambem o racionalismo jurfdico-contabil do Estado sobre as IPSS s6 cessarci, cmno
29
Por filantropismo pretendc-se denominar um sistema norteado por uma 16gica de singularizayao que
sup6e pniticas radicadas em concepy6cs deficitarias e altamente distorcidas, de controle dos indivfduos, de
adversidade a uma 16gica de rnclhorarnento da sua condi9ao que, a coberlo de urna tutela solidarista se envolvc
corn conceitos ingenuos de pobreza, provocando a obsoletizayao do carnpo da assistencia.
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elemento moralizador da aplicarao dos dinheiros p~iblicos, atraves da aplicarao de
polfticas p~iblicas caucionadas pela criarao de expectativas comuns e pela avaliarc7o dos resultados, isto ebaseadas em programas de acrao perspectivados como
polftica social orientada para o "campo dos direitos sociais e a universalidade da
protecrao social", postura que requer a luta por wna participarao 1w definirao
dessas polfticas, par parte das IPSS.
Por certo que este modelo configurar-se-ia bem mais ajustado as necessidades
de "integra9ao social" dos individuos e menos distorcido em rela9ao as aspinl96es
mais profundas da sociedade portuguesa.
Tennina-se, muito provavelmente, onde Rmty come9aria: "Na minha utopia, a
solidariedade humana seria vista( ... ) conw um objectivo a atingir (... ) pela imaginarc7o, pela capacidade imaginativa de ver em pessoas estranhas companheiros de
sofrimento. A solidariedade nao e descoberta pela reflexao, mas sim criada (... )
com o aumento da nossa sensibilidade aos pormenores especificos da dor e da
hwnilharao de outros tipos, nao familiares, de pessoas. Urna sensibilidade assim
aumentada torna mais diffcil marginalizar pessoas diferentes de nos por se pensar
que «eles nao sentem da mesma maneira que nos sentirfamos» ou que «terti sempre de haver sofrimento e, assim sendo, porque nao havemos de os deixar a eles
sofrer?))." (Rm'ty)
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