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J. Croca Caeiro
Os objectives deste livro sao, de acordo os seus autores, a medi~ao da desorienda sociedade francesa em re l a~ao ao seu sentido e ao seu futuro. Trata-se de
uma tentativa de amilise do momento presente da sociedade francesa face aos novas
desafios do final do seculo. Esta amllise, muito penetrante em rela~ao aos acontecimentos s6cio-polfticos que marcam a sociedade actual em Frmwa, acaba por poder
aplicar-se amaioria dos pafses europeus, Portugal inclufdo.
ta~ao

Reconhecendo a existencia de um mal-estar frances, a que podemos chamar um
mal-estar europeu, caracterizado por desemprego de massa, perda de identidade e
incerteza crescente quanta ao futuro, os autores vao mais longe, afirmando que
«e a propria otganiza~cto social e sao as pr6prias representa~tfes colectivas que
sofrem uma quebra secreta» (p. 1). Na esteira de Ernest Renan 1, proclamam que o
plebiscita de todos os dias que e a Na9ao, vive no momento uma «desaprova~ao
referendaria» provocada pela transgressao individual do contrato social e cfvico,
pela clesconfian~a nos dirigentes politicos, econ6micos e mecliaticos.
Segundo eles, assiste-se a um fen6meno novo, a mundializa~ao, o qual provocando muta96es econ6micas de grande intensidade, leva ao estabelecimento de ineditas relayoes entre a economia, a polftica e a sociedade, resultando claf o esgotamento de grande parte dos tipos de regulamenta~ao econ6mica. Eassim entendido
1

Qu'est que c'esttme Nation? Et Autres Essai.1·Po/itiques, Paris, Presses Pocket, Agora, !992, p. 55, Para
estc au!or do seculo passado (1823-1892) <<a existe11cia de uma IWf{/o e, perdoem-me esta metdfora, wn plebiscita de todo.1· os dias. co1110 a existencia de um indil>fduo, ewna aflrmariio perperua da vidc1»
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tal fen6meno, como a quarta viragem da modernidade 2 e que tern como pano de
fundo a «reformula~tio das condi~oes do la~o social e dvico na era Europa e da
mundializa~tio». (p. 2) Este fen6meno corn inicio na decada de 70 assumiu a sua
maioridade corn a queda do muro de Berlim e o consequente ruir da sociedade
comunista e e hoje o responsavel pelo sentimento de inseguran~a existente na
Europa. Assim, este momentaneo desequilfbrio da sociedade, manifesta-se no
essencial atraves de tres crises: a do Estado Providencia 3, a do trabalho 4 e a do
sujeito, sendo a primeira caracterizada pelo nao funcionamento das institui~6es de
solidariedade, a segunda, pelo nao funcionamento das formas de rela~ao entre a
econornia ea sociedade, ea terceira, pelo nao funcionamento dos modos de constitui~ao das identidades individuais e colectivas. Face a estas crises, as desigualdades
tambem se alteraram, e podem apresentar-se sob duas formas: estruturais, devido a
sua persistencia e tendencia para o aprofundamento, e conjunturais, que se devem
no fundamental, as altera~6es tecnol6gicas verificadas, que produzem efeitos ao
nfvel das rela~6es entre o trabalho eo salariato, do endividamento, dos efeitos negativos da urbaniza~ao, etc.

Epartindo deste conjunto de pressupostos que os dois autores entendem ser possfvel uma analise no que se refere as novas desigualdades.
Evidenciam assim aquilo a que chamam os dois sofrimentos da sociedade francesa, que se traduzem por urn lado, em evidenciar a questao econ6rnica, real~ando
a situa~ao francesa de quarta potencia econ6rnica e por outro, em crfticar a inexistencia de la~os sociais s6lidos neste final de seculo. Destes dois sofrimentos resultam a preocupa~ao corn o social, manifestado atraves da luta contra a exclusao, do
equilfbrio das contas da seguran~a social ou das politicas de emprego, e a perversao
da questao social corn o crescimento de urn espirito de compaixao. Associado a
este aspecto duas outras quest6es delirnitam o problema frances: o estado especta-

2
As outras tres grandes viragens, teriam sido: a primeira no seculo XVII, com a instaura~ao do Estado
moderno com a consequente cria~ao do territ6rio e da na~ao; a segunda no seculo XVIII, com a emancipa~ao
da sociedade civil, com o consequente desenvolvimento da economia de mercado ea autonomia do indivfduo;
a terceira, no seculo XIX, a inven~ao do social, permitindo a reorganiza~ao das condi~oes da vida em comum
e o exercfcio da solidariedade.
3
Sobre esta crise deve salientar-se o celebre livro de Rosanvallon, Piwe, A crise do Estado Providencia, Lisboa, Editorial Inquerito, s.d., 144 pp. No qual o autor procura analisar o debate te6rico em redor do problema e evidencia as possibilidades de solu~ao.
4
Ara uma am\lise sobre os aspectos filos6ficos do trabalho, embora de um ponto de vista marxista-leninista, pode ver-se, Gorz, Andre, Reform e et Revolution, Paris, Editions du Seuil, 1969, 248 pp.
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culo 5, ea evidencia de um maniquefsmo que se traduz «na simplificcu;iio dos problemas o que obsta acompreensiio das muta~oes que atravessam a sociedade.»
(p. 11 ). Para alem disto, e deter em conta o crescimento da opacidade social, de que
resulta a perda das identidades colectivas e que leva aconsidera9ao de que a questao social se manifesta apenas em fen6menos de exclusao, o que permite ver a opacidade social como urn fen6meno integrante da crise polftica, e as inseguran9as
sociais, que vulnerabilizam o indivfduo e a sociedade, criando assim la9os de
dependencia em rela9ao ao tempo (o passado conta mais do que o futuro) e urn individualismo negativo (factor de inseguran9a que coloca cada urn a gerir o seu
futuro). Finalmente, reflectem a existencia de urn mal estar identitario, o qual procedendo de uma muta9ao profunda das rela96es entre o individual e o colectivo,
Ieva a uma maior individualiza9ao, quebra das normas colectivas, o desenvolvimento do fen6meno das seitas e a repercussoes no ambito familiar. No que a este
ultimo aspecto respeita e de ter em conta a transforma9ao dos Ia9os sociais cm·acterizada pela redu9ao crescente da famflia, que associado ao fen6meno cla baixa da
natalidade, ao aumento da taxa de poe em evidencia, a crise do casamento. Estas
repercussoes concretizam-se na redu9ao do espa9o publico e no aumento do espa9o
privado.
De tuclo isto resultant entao, todo um processo de delinquencia e desliga9ao
social, a que chamam «patologias do la~o social» (p. 29) e nas quais incluem a incivilidacle, a violencia sexual, as perturba96es sociais e familiares. Aincla consideram
que a maioria cla delinquencia dos adolescentes assume urn canlcter iniciatico, que
parece proporcionar uma ocasiao para «prestar provas, de virilidade e, em suma, de
socializa~iio, ainda que de maneira negativa» (p. 29).
Todos estes fen6mcnos, resultantes cla munclializayao da economia, mereceriam
uma resposta polftica salutar. Todavia, ela propria manifesta-se inoperante e sem
solLH;oes, e fen6menos como o surgimento de pmtidos de extrema-direita como ode
Jean Marie Le Pen, provoca ainda maiores fracturas sociais em vez de as corrigir.
0 segundo capftulo, dedicam-no os autores, aam1lise das novas desigualdades
em contraponto corn as desigualclades tradicionais, aquelas como intracategoriais
ou dinamicas, resultado das evolur;oes tecnicas, jurfdicas ou econ6micas e ainda das
mudanr;as na percepr;ao da relayao do indivfduo corn outrem. Enh·e outras, seriam
5

Aconselhamos sobre esta problenu\tica a leitura do livro de Schwartzemberg, R6ger-Gerarcl, 0 Estado
Espectaculo.
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assim, o apagamento salaried (impossibilidade de ser garantido de que em igualdade de circunstancias os indivfduos terao direito a salario igual); o trabalho das
mulheres (fruto directo da transforma9ao social, no sentido em que o seu acesso ao
mercado de trabalho mais do que quadriplicou em rela9ao adecada de 60); as desigualdades geograjlcas (nas quais as regioes mais desenvolvidas continuam a chamar para o seu interior os indivfduos cujo nfvel de vida e abaixo do considerado normal); as desigualdades entre gercu;oes (excesses do rendimento dos regimes de
reforma por reparti9ao); as desigualdades das prestar;oes sociais (cujo ponto fundamental reside nas complexas rela96es entre o indivfduos e o Estado-Providencia,
atraves da multiplica9ao clas presta96es sociais sob condi96es de recursos); a complexidade fiscal (que tracluz desigualdacles no ponto de vista dos impostos sobre o
renclimento do trabalho) 6. Todavia, ao contn1rio cl as desigualdades estruturais,
facilmente analisaveis atraves do recurso aos moclelos estatfsticos, as novas desigualdades nao sao Hio facilmente verificaclas pm·que ligadas ao movimento dinamico da transforma91io social.
Finalmente, no que respeita ao desenvolvimento das novas desigualclacles,
entenclem Fitoussi e Rosanvallon, que elas se estabelecem no seio do conceito de
igualdade, que estaria radicalmente colocado em questao no memento presente,
pelo que s6 corn o seu restabelecimento sera possfvel de novo acreditar resolver o
problema da desigualdade.
No terceiro capftulo e analisado o conceito de mundializa9ao, evidenciando a
sua evolu9ao, caracterfsticas e implica96es. Assim, definindo este conceito como
urn <ifen6meno complexo de multiplas dimensoes, que combina a desenvolvimento
dos pafses outrora pobres, a desregulamentar;ao dos mercados ea baixa das taxas
de crescimento» (p. 72), afirmam a existencia de tres mundializa96es. A primeira
ter-se-ia iniciado na ctecada de 60, que se pocleni designar de «movimento de internacionalizar;ao "organizada") (p. 72). A segunda iniciacla em 1979, associada a
uma «expansao dos mercados de capitais, apoiada pelos progressos da informatica
e a inversiio da polltica monetaria americana (... ) baseada agora no desaparecimento dasfronteiras». (p. 73) A terceira «a partir do infcio da decada de 90, essen-

6

Os autores referem e bem que «quando o rendirnento pr<<fissional aumenw, o rendimento disponfvel, e
porian to consumfvel, deveria igua/mente awnelllar, airula que a presta~ao social recebida, atribuida em fim riio dos recursos, de.1-ra. Ora nem sempre eo caso. Em certos nfveis bem precisos de rendimento, as tabe/as
fun cionam de tal modo que faw n com que o rendimento disponfvel niio aumente porque todo o excedente e
absorvido pela imposi~{io (tomando-se a taxa marginal de imposir;cio superior ou igual a 100 por cento)>>.
(p. 58), Sublinhado nosso.
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cialmente a favor da abertura da abertura do ex-bloco comunista e das pressoes
liberalizadoras do mundo desenvolvido». (p. 73)

Esob o signa desta mundializa9ao, entendida como necessaria e fundamental,
que se desenvolve a nova era das desigualdades, aceitando, portanto, a ambiguidade
do fen6meno. Todavia, julgam os autores que, o processo de mundializa9ao, sendo
fundamental aeconomia do nosso tempo, precisa de associar-se aos mecanismos do
Estado-Providencia, adaptando-o atransforma9ao social em curso, ao inves de criar
atraves daquele fen6meno um conjunto de bodes expiat6rios justificativos das desigualdades.
A partir do quarto capftulo, procuram-se safdas para o problema em analise. Para
tanto, percorrem o leque do que chamam «nostalgias polfticas» (p. 101 e ss.), que
ordenam em tres grandes p6los: o projecto social democrata, a ideia republicana e
a perspectiva de uma "civilizarao p6s-trabalho". Da analise hist6rica de cada uma
destas tres perspectivas, dos seus pr6s e contras, expectativas e fracassos, concluem
que nenhuma delas tem potencialidades de, em si mesmo, resolverem a crise do
mundo contemporanea, por definirem projectos globais, esquecendo os aspectos
sectoriais que sao os principais causadores das novas desigualdades. Assim sendo,
necessaria se torna encontrar um novo ponto de partida, atraves do qual se tome
possfvel a cria9ao de mecanismos de resolu9ao da crise. Para tanto, julgam fundamental dar urn novo sentido ademocracia (p. I21 e ss) s6 possfvel atraves da desmistifica9ao de alguns conceitos, por urn laclo, e atraves do encontrar de solu96es
reais, por outro. No primeiro caso, torna-se imprescindfvel, segundo eles que, o
mito da sociedade bloqueada 7, caracterizado pela inercia da sociedade em resolver
os seus pr6prios problemas, seja banido do contexto reformador, iniciando-se antes
«um verdadeiro e~forro visando recompreender o que sao as energias ordenadoras
dos comportamentos sociais fundamentais» (p. 123). Deste modo, o movimento
reformador deveria ter urn metodo novo assente em certos prindpios, dos quais se
destacam, a necessidade de um suporte social para todos os movimento refonnistas,
e nao apenas a considera9ao que esses movimentos sao originados de e para as elites; que a sociedade tem de ser reformada com o recurso a a!go mais do que a regras
gerais; que e urgente restituir o verdadeiro significado a palavra reforma- dar
outraforma asociedade -; que o exemplo deve vir em primeiro lugar de quem tern
Sobre o mito da sociedade bloqueada, vide por todos, Crozier, Michel, La societe bloque, Paris,
Editions du Seuil, 1970, 241 pp.
1
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maiores responsabilidades no processo de condu~ao social; que nao existe sociedade dinamica e flexfvel sem organiza~ao de urn nfvel englobante de seguran~a.
Em face de tudo isto, necessario se torna, segundo eles, criar uma nova roupagem para o fen6meno politico. Este deve assentar num imperativo de devolu~ao de
legibilidade a sociedade (p. 129), que se traduzira numa 16gica de conhecimento
social substitutiva do processo classico de representa~ao. Assim, e necessario que
se aprenda a compreender o social de outro modo ea descreve-lo em novos termos.
Contudo, no seu entender, isto s6 e possfvel se existir uma reflexao sobre o papel
dos meios de comunica~ao e na sua participa~ao efectiva no alargamento da legibilidade social, uma vez que alem «de contrapoder necessario, e preciso tambem que
os meios de comunica~iio desempenhem um maior papel na dimensiio deliberativa
da democracia: nao ha democracia sem eles, porque niio h6 democracia sem
esparo p~lblico vivo». (p. 132) Tambem e necessaria uma nova polftica da identidade, no scntido em que o «Estado e a pol{tica devem cmn ~j'eito, cada vez mais,
desempenhar um papel positivo de identifica~·ao num e.1paro que perdeu os seus
pontos de re.ferencia». (p. 132) AI em disso, a polftica deve aincla conferir uma
maior clareza aos seus princfpios e aos fins cla sua ac~ao, levando por conseguinte
a uma nova filosofia da ac~ao polftica correspondente aos novos lugares e novos
objectos. Daqui resulta a necessidade de redu~ao das desigualdades, o que deve ser
um dos principais objectives da polftica. Deliberar sobre as normas da justi9a,
impedir o desenvolvimento dos populismos (que eurn elemento extraordinariamente
negativo no contexto da democracia), redistribuir o social e re.formular os direitos
8 atraves da !uta contra a exclusao.
Tudo isto, nao e no entanto, possfvel, sem um recurso aeconomia politica, no
sentido da gestao econ6mica das escolhas sociais, atraves do contrato social, redimensionando as suas dimensoes econ6micas pelo principio da solidariedade e pela
redistribuiriio. Esta gestao nao pode deixar de ser feita sem o recurso ao sistema
fiscal, que atraves da rede de subsfdios pode e deve operar uma redistribui~ao eficiente.

8
Os autores distinguem clois tipos de direitos: direitos-tiberdacles, direitos garantias e apontam para um
terceiro tipo a que chamam direitos de integra~ao, que se traduz principalmente num direito ainser~ao, que esta
enriqueciclo com tun aspecto moral, no sentido de considerar os inclivfcluos como cidaclaos actives e ni:io so
como assisticlos a socorrer. (p. 139).
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Tambem o sentido do servi9o publico, se transforma num elemento preponderante de correc9ao. Aqui, ressalta a questao da igualdade. As condi96es iniciais
desigualmente repartidas pelos cidadaos, levam a uma premente necessidade de que
se evidencie o principio da igualdade de oportunidades. Este, s6 sera possfvel se der
lugar a duas categorias de interven96es: uma de ordem estrutural e outra de ordem
conjuntural. Pela primeira deve entender-se a redu9ao das condi96es iniciais e permitir a cada um «aceder a um capitalminimo que lhe pennitisse enji·entar o futuro
numa situaf!io de menor vuln.erabilidade». (p. 149) Esta questao tem aver coma
necessidade de reavalia9ao do problema da educa9ao, da forma9ao e da aquisi9ao
das qualifica96es. A interven9ao de ordem conjuntural, «implica que a sociedade
esteja atenta de modo a impedir que asferidas do passado afectem o capital inicial
que os servifos publicos concedem a cada indivfduo». (p. 151) Daqui, torna-se
importante o sistema de protec9ao social e o direito de integra9ao, que podem levar
a um novo servi9o publico do emprego.

E s6 atraves deste conjunto de evidencias que, concluem os autores, se torna
possfvel entrar numa nova era da cidadania.
Comentario Critico
A nova era das desigualdades, e um livro marcado por uma grande actualidade.
Nao s6 do ponto de vista da analise da sociedade francesa mas, principalmente do
ponto de vista da sociedade europeia. Com efeito, grande parte dos problemas apontados para a Fran9a, existem com graus mais elevados em outros pafses da Europa,
e no essencial, em Portugal.
Sem duvicla, estamos perante um conjunto de problemas novos neste final de
seculo, que requerem tambem solu96es novas. E, estas tem de iniciar-se em tres
areas principais: a econ6mica, a polftica ea social. Coma primeira terao de desenvolver-se mecanismos que estabele9am uma maior equidade na reparti9ao do rendimento. Requer-se assim, um sistema fiscal mais justo e mais redistributivo.
A interven9ao polftica tem de ser marcada antes de mais, numa nova abordagem no
conceito de democracia e pela necessidade de se abandonarem os discursos demag6gicos e sem senticlo. Do ponto de vista social, eda maior importancia que a sociedade assente na possibilidacle de um aumento cla sua visibilidade. Nao e no entanto,
facil acecler a qualquer urn destes aspectos. Os modelos antigos estao muito enraizados, os Estados embora requerendo uma maior integra9ao econ6mica, na pnitica,
continuam a funcionar em rela9ao aos seus interesses pr6prios e a cidadania nao
passa muitas vezes de uma mero exercfcio de ret6rica. Tambem as questoes relaciohuen•e~trfio
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nadas com o trabalho e o emprego devem ser reformuladas, alias como salientam os
autores da obra em am1lise.
Se nao houver uma evidente altera9ao, entao a Europa, correni a breve trecho, o
perigo de um recrudescimento dos populismos, das reivindica96es racistas e xen6fobas e das ideologias totalitarias. A Fran9a e neste Ultimo domfnio, um born
exemplo.
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