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Resumo
A constru~ao do Estado-Providencia na Europa do p6s-guerra consolidou um
quadro alargado de direitos sociais (ainda que diversificado, segundo diferentes
modelos) que, ao longo de um processo de tres seculos a nfvel mundial, permitem
pensar na cidadania em termos modernos. A crise e transforma~ao recentes do
Estado-Providencia, ao traduzirem-se na rutura do moclelo em que assentou a sua
constru~ao, consubstanciam-se numa crise de valores e de capacidade de realiza~ao
dos direitos sociais enquanto elemento central dos direitos de cidadania. A exclusao
social, enquanto fen6meno actual de manifesta~ao dessa crise, nao s6 exige actua~ao
politica de garantia dos direitos sociais, mas a sua pr6plia redefini~ao ou extensao: o
direito de integra~ao como elemento para a reconstru~ao dos direitos de cidadania.
1. Os direitos sociais no contexto dos direitos de cidadania como elemento

central da construc;ao do Estado-Providencia
1.1. A concep9iio Marshalliana dos direitos de cidadania

Quando nos referimos actualmente aos direitos de cidadania, como quaclro de
an<Hise para reflectir sobre o Estado-Providencia no momento actual, a refercncia
fundamental continua ainda a ser ainda fortemente marcada pela forma como esses
direitos foram definidos por Mm·shall (1950), com uma natureza pluridimensional
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onde, cumulativamente, se estabelecem tres grandes domini os, resultado de um processo que caracteriza a hist6ria da humanidade nos ultimos tres seculos e aos quais
conespondeu a cria9ao de institui96es tendo em vista a garantia da sua realiza9ao:
os direitos civis (sec. XVIII), os direitos politicos (sec. XIX) e os direitos sociais
(sec. XX).
Aos direitos civis (compos to pelo conjunto dos direitos necessarios para o exercicio da liberdade individual) correspondeu o principio da liberdade individual e
igualdade perante a lei garantida pelos tribunais. Aos direitos politicos (direito a
participar no exercicio do poder politico- directa ou indirectamente enquanto eleitor de cargos publicos) correspondeu o direito a participa9ao politica traduzida no
desenvolvimento de institui96es democraticas de exercicio do poder politico. Os
direitos sociais, por seu turno, correspondem a um amplo conjunto de direitos,
des de o exercfcio da liberdade econ6mica (em que o direito ao trabalho constitui um
elemento fundamental) e o direito a seguran9a econ6mica ate ao direito a partilhar
de forma completa o conjunto de padroes de vida existentes na sociedade.
A constru9ao do Estado Providencia, ao consagrar os direitos sociais (e em consonancia coma declara9ao dos direitos humanos das Na96es Unidas de 1944) veio
assim "completar" e consolidar os direitos de cidadania moderna que caracterizam
a segunda metade do seculo XX. E, ao faze-lo, nao s6 veio acrescentar uma nova
dimensao aos direitos humanos, mas tambem tornar evidente a interdependencia
entre estes tres grandes domfnios dos direitos: o facto de, em grande medida, o exercfcio dos direitos civis e politicos depender da capacidade de realiza9ao dos direitos sociais. Isto significa que a capacidade individual de comando sobre os recursos
econ6micos e a redu9ao das desigualdades econ6micas (traduzida em diferen9as
interpessoais dessas capacidades), que os direitos sociais consagram, em grande
medida determina e condiciona a capacidade do exercfcio dos direitos civis e polfticos. Nao eassim uma mera adi9ao de novos direitos, mas um quadro cumulativo
e de interdependencia de direitos que se vem criar. Um quadro que, inclusive, nao
se encontra isento de eventuais tensoes e conflitualidades entre esses direitos.
Os direitos sociais tem uma natureza distinta dos direitos civis e polfticos no que
respeita as rela96es que se estabelecem entre os individuos e entre o indivfduo e a
sociedade a que pertencem. Pode dizer-se que os direitos sociais nao se encontram
tao firmemente enraizados na sociedade como se encontram os direitos civis e politicos, estando a sua capacidade de realiza9ao fortemente dependentes da capacidade
de aceita9ao, nessa sociedade, de obriga96es mutuas. Distinguem-se os direitos
sociais dos direitos civis e politicos por estes ultimos serem essencialmente "direilnterren1·ao Social, 15116, 1997
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tos-liberdades", enquanto os primeiros (os direitos sociais) sao "direitos-creditos"
(Fitoussi, Rosanvallon, 1996), originando sistemas complexos de obrigay5es, quer
ao nfvel macro (obrigay5es fiscais de suporte da macrosolidariedade traduzidos em
mecanismos de redistribui9ao de recurs os econ6micos) quer ao n1vel micro (redes
informais ou formais de microsolidariedade).
Tal como se encontram formulados, os direitos sociais pressupoem assim urn
quadro socioecon6mico e de solidariedade que suportem a possibilidade da sua realizayao individual. Exige um quadro institucional que garanta o acesso individual
aos bens e servi9os que garantam a sua realizayao. Seguindo diferentes modelos, o
Estado-Providencia criou tais institui96es e a sua construyao foi suportada por urn
ambiente politico, social e econ6mico que o permitiu. Mas as bases em que assentam os direitos sociais nao sao mais aquelas em que assentou essa construyao.
Colocamo-nos entao, presentemente, perante urn duplo desafio e urn profunda
dilema. Por urn lado, a necessidade de encontrar soluy5es que possibilitem a realizayao dos direitos sociais que constituem o cerne das democracias modernas, ameayada pelas transformay5es econ6micas e sociais das sociedades contemporaneas.
Encontramos, por esta via, boas razoes para que os direitos de cidadania "modernos" se mantenham actuais como guia de leitura ctitica do funcionamento da sociedade. Mas, por outro lado, perante os problemas sociais que actualmente defrontamos (de que a exclusao social e, na sua complexidade, extensao e gravidade, o mais
importante ), e a necessidade de lhes fazer face no contexto socioecon6mico em que
surge e se manifesta, resulta a propria insuficiencia dos direitos sociais, tal como se
configuraram aquando da construyao do Estado-Providencia, para neles assentar a
construyao da cidadania. Num contexto de "post-modernidade" surge a necessidade
de redefinir a natureza e ambito dos direitos sociais, ou mesmo a inevitabilidade de
emergencia de novas direitos: os direitos de integrayao, correspondente ao princfpio de pertenya ("membership") asociedade. Eneste sentido que proponho a minha
reflexao.
1.2. A constru~iio do Estado-Providencia ea consagra~iio dos direitos sociais

Para iniciarmos essa reflexao enecessaria ter presente o modelo em que assentou a construyao do Estado-Providencia e a consagrayao dos direitos sociais
enquanto elemento estruturador desse modelo.
Essa construyao, que permitiu uma coexistencia harmoniosa entre o plena
emprego e o objectivo de maior equidade na distribuiyao dos recursos (EspingJntnwnrao Social, 15116, 1997
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-Andersen, 1996), assentou no modelo Fordista-Keynesiano de regula9ao social em
que o Estado conseguiu gerir, com alguma eficacia, o sistema econ6mico-social,
conciliando o funcionamento do subsistema econ6mico (que, assente nos direitos de
propricdade, segue uma 16gica racional de maximiza9ao do lucro segundo processos de decisao privados c atomizados) eo subsistema social (que, identificado com
o Estado-Providencia, assenta nos direitos sociais como elemento fundamental da
cidadania, segundo uma 16gica de macrosolidariedade tendo em vista o bem-estar
social, assente em processos de decisao politicos). 0 modelo de emprego, masculino, estavel ao longo do ciclo de vida do trabalhador, assegurando carreiras contributivas para o sistema de seguran9a sociallongas e sem descontinuidades, num
quadro de pleno emprego assente num crescimento econ6mico elevado e sustentado, permitiam a sustenta9ao do Estado-Providencia. A seguran9a social, por outro
!ado, era simultaneamente um instrumento de politica social (ao assegurar segurmwa econ6mica aos indivfduos) e de polftica econ6mica (ao sustentar a procura
efectiva, em termos de gestao macroecon6mica do sistema).
Neste contexto assume particular importancia o sector informal, e muito especialmente a famflia, enquanto elemento de suporte do ediffcio social construfdo
(produ9ao de servi9os domesticos e cuidados familiares, onde a mulher desempenhava um lugar central). Actuando segundo mecanismos de regula9ao pr6prios
(assente no prindpio da microsolidariedade e interajuda e segundo processos decisionais informais e flexfveis), desempenhava um papel importante no equilibrio
entre os subsistemas econ6mico e social.
Podemos mesmo dizer que era o modelo Fordista-Keynesiano-Familiar que
suportava o Estado Providencia. 0 Estado-Providencia tinha capacidade de regular,
de uma forma eficaz, os subsistemas econ6mico, social e informal que, seguindo
16gicas pr6prias, se articulavam.
Neste quadro, os direitos sociais garantidos pelo Estado tinham uma natureza
essencialmente distributiva (intra- e inter-geracional) de recursos, ao assegurar a
produyao de serviyos nao mercantis (serviyos sociais) eo funcionamento de mecanismos de redistribui9ao de rendimento (presta96es sociais). 0 Estado, atraves da
sua actua9ao reguladora, de produ9ao e de redistribui9ao, assegurava os direitos
sociais bem como os direitos civis e politicos. Mas, na sequencia do que acima foi
dito, nao pode compreender-se o Estado-Providencia apenas em termos dos direitos
sociais que assegura. Devemos ter em considerayao de que modo as actividades do
Estado se articulam com o papel do mercado e da famflia (e, em geral, do sector
informal) na provisao do bem-estar social (Esping-Andersen, 1990). Qualquer refleilllen·eni.·i/o
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xao actual sobre os direitos sociais deve assim passar por uma seria reflexao sobre
esta articulayao, num duplo sentido: nas formas em que assentaram a construyao de
diferentes regimes de Estado-Providencia e na forma como essas articulay5es, na
sua dinamica, se tern transformado nos ultimos anos.
Na sua relayao corn o mercado, a construyao do Estado-Providencia seguiu diferentes modelos de consagrayao dos direitos sociais. Sendo a desmercantilizayao dos
direitos sociais (isto e, o fornecimento dos serviyos ou a prestayao de beneficios
concedidos enquanto direito em si mesmo, sem dependencia estrita do funcionamento do mercado) um princfpio presente nos regimes mais avanyados de Estado-Providencia (Esping-Andersen, 1990), ele foi mais amplamente conseguido nos
regimes sociais-democratas da Europa e, embora de formas distintas, menos alcanyado, ou menos presente na construyao do edificio social, nos regimes corporatistas-continentais (de influencia mais marcadamente Bismarkiana, tendendo a preservar a diferenciayao de classes na sociedade) e nos regimes liberais (em que as
transferencias de natureza universal, de valores modestos e sob condiy5es de recursos, e estigmatizante e remetendo em grande medida a protecyao social para soluy5es de mercado). Nao podemos assim falar em direitos sociais, tal como se configuram actualmente quando analisamos o Estado-Providencia, sem termos presente
as dimensoes qualitativas desses direitos, nos quadros socio-polfticos e econ6micos
em que foram consagrados em diferentes regimes.

2. A crise do Estado-Providencia: crise dos valores e da capacidade de
exercicio dos direitos
2.1. A crise do modelo

Sao conhecidas as dimensoes da crise actual do Estado-Providencia e as suas
causas. Essencialmente, elas traduzem-se na crescente dificuldade de reestabelecer
a relayao equilibrada entre os subsistemas econ6mico, social e familiar que caracterizou os 30 gloriosos anos do p6s-guerra, isto e, a rutura do equilfbrio conseguido
entre o econ6mico, o social e o informal.
0 envelhecimento da populayao e o crescente nkio de dependencia que gera e,
sem duvida, no quadro de um Estado-Providencia que se tornou essencialmente um
Estado-pagador de pensoes suportado no principio de repartiyao de financiamento
dos sistemas de seguranya social, um factor de crise. Ele constitui o elemento mais
lnterrenr<io Social, 15/16, /997
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evidente desta crise: a crise de financiamento. Mas est<i longe de ser o factor mais
importante, tendendo a ser sobrevalorizado quer nos diagn6sticos da crise quer nas
solu9oes polfticas (que devem ser encaradas, da forma como tern sido implementadas nos ultimos anos, mais como solu9oes de curto prazo para fazer face apremencia da crise financeira do que de verdadeiras solu9oes tendentes aprocura de novas
formas de equilfbrio entre o econ6mico e o social).
Ha duas dimensoes da crise do Estado-Providencia que, pela sua importt!ncia,
devem ser mais valorizadas quer no diagn6stico da situa9ao quer na procura
de solu9oes polfticas: a crise do emprego e a altera9ao das estruturas familiares.
A razao parece, apartida, relativamente evidente: enestes dois eixos-base em que,
tendo assentado a constru9ao do Estado-Providencia, neles encontramos sintomas
de fractura que abalam todo o ediffcio social, constituindo elementos de natureza
end6gena ao proprio sistema e asua crise.
A crescente diferencia9ao das estruturas ocupacionais no mercado de trabalho e
as descontinuidades frequentes no ciclo de vida do emprego (interrup9ao de carreiras e incerteza na sua continuidade ), caracterfsticas das sociedades actuais (crescente flexibiliza9ao do mercado de trabalho ), ao mesmo tempo que fragilizam as
bases de financiamento do sistema, originam novas necessidades requeridas ao
Estado-Providencia. Por outro lado, as altera9oes do modelo familiar pre-existente,
se ecerto que se traduzem em multi-carreiras contributivas na familia (corn o
aumento da taxa de actividade feminina, como elemento fundamental de sustenta9iio do rendimento familiar), se traduzem igualmente num aumento dos div6rcios e
crescente numero de famflias monoparentais, origem de novas exigencias requeridas ao Estado-Providencia.
A par destes factores (end6genos ao sistema, pois dele sao elementos constitutivos segundo o modelo seguido na sua constru9ao), tern lugar factores ex6genos: por
um lado, o problema demografico e, por outro lado, o abrandamento do crescimento
econ6mico e a desindustrializa9ao (a crescente dificuldade de fazer acompanhar o
crescimento da economia pelo crescimento do emprego) e o abrandamento do crescimento dos salarios reais. Vale a pena referir, para desdramatizar o problema do
envelhecimento no topo (e recoloca-lo em domfnios passfveis de actua9ao da polftica econ6mica) que, segundo estimativas da OCDE (1988), urn crescimento dos
salarios reais de 0,5 - 1,2% seriam suficientes para fazer face ao crescimento das
despesas em pens5es (naturalmente variavel segundo os pafses). Pode entao dizer-se que o crescimento da produtividade podera constituir factor importante para a
redu9ao da restri9ao demografica. Por outro lado, relativamente ao envelhecimento
lntaren\·<io Social, 15//6, 1997
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na base, nao parece provado (tomando como exemplo os pafses escandinavos) que
a crescente taxa de actividade feminina seja factor necessariamente determinante da
redu~ao da taxa de fertilidade (Esping-Andersen, 1996). Ha novas exigencias colocadas ao Estado-Providencia por forma a tornar harmonizaveis (tal como o eram no
pass ado) as novas estruturas familiares corn as novas caracterfsticas do modelo de
emprego. Isto e, novos direitos sociais no domfnio da familia para tornar exequfveis
os direitos sociais consagrados pelo Estado-Providencia.
Nao pode, por outro lado, dissociar-se a analise da crise do Estado-Providencia
da altera~ao do papel dos actores sociais que a acompanha. E M tres dimensoes
dessa altera~ao que requerem a nossa particular aten~ao: a crescente descentraliza~ao do Estado, as tendencias de privatiza~ao dos servi~os sociais e da protec~ao
social, e a crescente importancia do "terceiro sector" (da economia social). Se e
certo que constituem respostas que se tern verificado (mesmo num contexto nao
neo-liberal) do Estado-Providencia, limitado nas suas possibilidades face as novas
(crescentes) necessidades que se lhe deparam, elas constituem materia de reflexao
sobre a capacidade de realiza~ao dos direitos sociais que resultam dessas tendencias, ou mesmo da forma como os direitos sociais se configuram actualmente face
a estas transforma~oes.
2.2. A crise dos valores e do exercicio dos direitos
A crise do Estado-Providencia, manifestada em termos de crise financeira, e
essencialmente uma crise de valores. A par de uma crescente dificuldade de realiza~ao dos direitos sociais, ela eacompanhada da propria transforma~ao qualitativa
dos direitos sociais.
Sao varios os argumentos te6ricos que suportam as tres tendencias enunciadas
(descentraliza~ao, privatiza~ao e crescimento do sector da economia social). Se a
descentraliza~ao encontra a suajustifica~ao em termos de informa~ao imperfeita no
quadro de urn Estado centralizado, mais distante das reais necessidades da popula~ao (argumento de uma maior eficiencia e ate de maior equidade na realiza~ao dos
direitos atendendo a maior proximidade do poder politico relativamente as popula~5es), ja a privatiza~ao encontra justifica~ao em term os de nao eficiencia do Estado,
quer ao nfvel das macrodecisoes quer ao nfvel da burocracia (i.e., do funcionamento
dos servi~os). A privatiza~ao (desde o Estado nao produtor mas financiador ate a
ausencia do Estado financiador de servi~os) traria assim ganhos de eficiencia, mas
podendo originar situa~oes nao equitativas na distribui~ao dos recursos e de realiza~ao dos direitos sociais para indivfduos e grupos sociais.
lnrerrenrao Social, 15116, 1997
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Se, por urn lado, a descentraliza~ao coloca questoes importantes em termos da
base fiscal da sua sustentacrao (coloca a questao do federalismo fiscal e sua relacrao
corn o papel do Estado como garante da realizacrao dos direitos sociais, deslocando
para urn espacro infra-nacional o espacro da solidariedade fiscal, originando potenciais situacroes de discricionaridade no exercicio dos direitos, em resultado das diferencras inter-espaciais na capacidade da sua garantia), ja a privatiza~ao tern implicacroes diferentes. Ea natureza qualitativa no que respeita ao conteudo dos direitos
sociais, podendo potencialmente por em causa os direitos de cidadania enquanto
aquisicrao moderna da humanidade, ao colocar, pela sua dependencia relativamente
ao mercado, os direitos dos cidadaos em termos de direitos do consumidor. Isto e, a
privatizacrao, se nao for acompanhada por formas inovadoras de participacrao do
Estado, na regulacrao das actividades de producrao de servicros sociais pelo mercado
e do seu financiamento, cria novas situacroes de mercantiliza~ao dos direitos sociais,
afastando da sua realizacrao amplas camadas de populacrao de menores recursos.
Neste sentido, pode constituir uma regressao dos direitos sociais tal como eles
foram historicamente construfdos.
0 desenvolvimento da economia social, por outro !ado, pocle ser visto como
uma manifestacrao ou modalidade da tendencia de privatizacrao ou algo mais profundo e de maior alcance em termos de solidariedade. Encarada teoricamente como
uma resposta, em termos de organizacrao social, aos fracassos do mercado (sector
lucrativo) e do Estado na capacidade de tornar possfvel a realizacrao dos direitos
sociais, o seu desenvolvimento corTesponde aformalizacrao e organizacrao da accrao
colectiva na realizacrao dos direitos sociais, isto e, formalizando e estruturando o
informal naqueles pafses onde o informal tinha expressao corn rafzes culturais
(o caso dos pafses do sul da Europa) ou, on de elas tinham menos expressao em termos culturais, como formas de inovacrao social, no modo como se articulam corn o
Estado. Neste sentido, as solucroes genericamente seguidas tern-se consubstanciado
no seu enquadramento na arquitectura global do Estado-Providencia atraves do seu
reconhecimento formal e ate ao seu incentivo. Como resposta acrise do Estado-Providencia, tais solucroes tendem a reestabelecer, em novos moldes, a microsolidariedade como elemento constitutivo do Estado-Providencia. Pode assim ser visto, de
certo modo, como correspondendo a uma etapa de reconstrucrao do Estado-Providencia no sentido de novas formas de equilibrio entre os subsistemas que o enformam criando novas (no sentido de inovadoras) formas de regulacrao social necessarias a garantia dos direitos sociais modernos. Mas podera ser tembem encarada
como resposta anecessidade de realizacrao de novos direitos no contexto de novos
problemas sociais.
lnterl'e!l('cio Soci11l. 15116, 1997
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3. A exclusao social: a emergencia do problema, sua conceptualiza\aO
e contextualiza\ao
A exclusao social constitui precisamente um "novo" problema social na forma
como reapreendemos a questao da desvantagem relativa de indivfduos e grupos
sociais na sociedade a que pertencem, sendo, neste aspecto, de um maior alcance
analftico relativamente ao (classico) conceito de pobreza, ainda que o nao substitua na forma como analisamos a sociedade. Vivemos em sociedades onde percentagens significativas da popula9ao vivem abaixo do limiar de pobreza (no sentido
de recurs os mfnimos para satisfazer as necessidades fundamentais ), em rela9ao aos
quais (pobres, em term os de recurs os) o direito a nfvel mfnimo de recurs os se lhes
aplica (Atkinson, 1989). Mas, nas sociedades actuais, o fen6meno da exclusao
social nao coincide necessariamente com situa9ao de escassez de recursos. Antes
remete para uma situa9ao em que pessoas se encontram marginalizadas na sociedade, tendo quebrado (ou nao tendo conseguido estabe1ecer) os la9os que a ele as
unem, isto e, para dela se sentirem membros. Segundo alguns autores (Abrahamson, 1995), se o conceito de pobreza COJTespondia a um conceito apropriado para
apreender situa96es de desvantagem de uma maioria da classe trabalhadora com o
estabelecimento das rela96es de produ9ao capitalista, o conceito de exclusao social
e um conceito p6s-moderno correspondente a situa96es em que uma parte da popula9ao se encontra afastada dos padroes de vida media na sociedade, isto e, dos
padroes de vida da classe media nas sociedades modernas. Esta forma de abordagem da desvantagem relativa esta mais directamente em consonancia (remetendo
para a literatura recente da teoria econ6mica sobre a pobreza) para a perspectiva de
Sen (1983, 1985), ao centrar a sua aten9ao sobre a rela9ao entre os recurs os, os
bens, as caracterfsticas e a capacidade (individual) de "funcionar" na sociedade.
Remete assim, em grande medida, para uma analise da sociedade, e em que medida
nessa sociedade se geram mecanismos integradores dos indivfduos e mecanismos
que afastam indivfduos de participarem plenamente na vida normal nessa sociedade, isto e, em que medida as sociedades actuais sao sociedades integradoras dos
indivfduos e grupos sociais e em que medida contem mecanismos que marginalizam individuos e grupos sociais.
Aqui chegados, confrontamo-nos com duas perspectivas diferentes de abordagem da exclusao social na actualidade (Pereirinha, 1996). Por um Jado, aquela que
assenta nos direitos sociais (e, de forma mais geral, nos direitos de cidadania tal
como foram definidos por Mat·shall), e que constitui a orienta9ao seguida no Observat6rio das Polfticas de Luta Contra a Exclusao Social (Room, 1993). Na sequencia
desta orienta9ao, as sociedades consagram um conjunto de direitos sociais (direito
lnTeTW/I(Ylo
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ao trabalho, a habitar;ao, a urn nfvel de vida mfnimo, a educar;ao, a saude) as quais
correspondem instituir;oes sociais pr6prias do Estado-Providencia tendo em vista
garantir o exercfcio desses direitos. Exclusao social eentao, nesta perspectiva, uma
situar;ao de incapacidade individual de realizar;ao desses direitos que radica no funcionamento destas instituir;oes e/ou em factores de natureza social que limitam o
acesso dos individuos arealizar;ao desses direitos.
Por outro lado, outra perspectiva de conceptualizar;ao da exclusao social remete
para o funcionamento da sociedade e para a identificar;ao, nessa sociedade, de factores que marginalizam os individuos, gerando situar;oes de precarizar;ao e vulnerabilidade a riscos sociais. Nesta concepr;ao, exclusao social eidentificada corn ruptura ("desaffiliation") dos lar;os sociais que ligam o indivfduo a sociedade de que
fazem parte (Caste!, 1991) e obriga a contextualizar a exclusao social em termos dos
processos que a dctcrminam e que radicam no funcionamento da sociedade.
Nao negando as virtualidades da primeira das perspectivas enunciadas para
abordar a exclusao social (estritamente ligada aos direitos sociais classicos e, como
tal, fornecendo urn quadro adequado para avaliar;ao do papel das instituir;oes sociais
na garantia desses direitos), e na segunda que podemos encontrar uma linha de
orientar;ao que permite compreender os mecanismos de exclusao e nele reenquadrar, de novo, as articular;oes entre o econ6mico eo social, sem o qual nao epossfvel reflectir sobre o Estado-Providencia.
E, nao procurando ser exaustivo, antes ilustrativo de dimensoes a ter presentes
nessa reflexao, referiria dois domfnios em termos dos quais essa reflexao deve ter
lugar. Urn deles eno dominio das causas e remete para o mercado de trabalho, ao
nfvel do qual, num contexto de scgmentar;ao e crescimento sectorialmente diferenciado, egerador de precarizar;ao num dominio por excelencia de integrar;ao social
(e nao apenas como fonte de rendimento primario ). 0 outro eno domfnio das suas
rnanifesta\oes: o caracter espacialmente diferenciado em que temlugar os processos de exclusao e o facto de nao se poderem analisar traject6rias individuais de
exclusao fora do contexto das sociedades que o geram, e aqui merece especial destaque a realidade urbana.
Mas, deslocar a analise da exclusao social para esta perspectiva (mais centrada
no funcionamento da sociedade) traduz-se, igualmente, em pensar diferentemente
os direitos de cidadania.
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4. Uma nova visao dos direitos sociais ou a emergencia de novos direitos?
Isto significa que, continuando a fazer todo o sentido a referencia aos direitos
sociais, nos termos em que os enunciamos no in1cio desta comunica9ao, a emergencia da exclusao social como problema social contemporanea permite pensar nos
direitos de integraqiio como novo domfnio dos direitos de cidadania a construir num
contexto de Estado-Providencia que corresponda aos desafios que este problema
coloca. E vale a pena reflectir sobre a sua natureza.
Trata-se de uma terceira categoria de direitos que completaria os direitos de
cidadania. Usando a tenninologia e as ideias-base de Fitoussi e Rosanvallon (1996:
210-213), aos direitos-liberdades (direitos civis e politicos) e aos direitos-creditos
(direitos sociais) suceder-se-ia, no processo de constru9ao da moderna cidadania, os
direitos de integraqiio. Num certo sentido, tais direitos precederiam mesmo os pr6prios direitos sociais, pois radicam num imperativo moral, derivam da no9ao-base
de perten9a asociedade e nao implicam (ao contn!rio do que acontece corn os direitos sociais, tal como deles falamos ao longo desta comunica9ao) a no9ao de redistribui9ao, que remetem o beneficiario desses direitos para uma situa9ao de passividade, estabelecendo corn o Estado-redistribuidor uma rela9ao de dependencia e
subordina9ao. Estes direitos pressupoem assim uma cidadania activa e participativa
(sendo entao, nesse sentido, eles pr6prios uma extensao dos direitos-liberdades ),
mas subentendendo, o seu exercicio, uma rela9ao de reciprocidade entre o indivfduo e a sociedade. Do mesmo modo que a pobreza o Estado-Providencia con·espondeu em termos de consagra9ao dos direitos sociais (corn uma componente fortemente redistributiva e assente numa solidariedade individualizante, de base fiscal)
aexclusao social o Estado-Providencia devera corresponder em termos de dircitos
de integra9ao, enquanto direito a viver plenamente em sociedadc (corn uma componente de ressocializa9ao e assente numa solidariedade que devera envolver formas inovadoras de organiza9ao social).
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