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Prefácio

No mar tanta tormenta e tanto dano,
Tantas vezes a morte apercebida!
Na terra tanta guerra, tanto engano,
Tanta necessidade avorrecida!
Camões, Lusíadas, Canto I, CVI

Diversos estudos têm surgido sobre os “consumos” em Portugal. O seu objetivo tem
sido o da sua identificação e medida nas diferentes classes sociais. Mas a comparação
entre os meios sociais não tende a ir, em geral, além desse objetivo.
Na presente análise, essa questão deixa de ser central. Pretende-se antes considerar
o fenómeno do ponto de vista do desenvolvimento das sociedades e da realização da
justiça social na distribuição equitativa dos recursos e dos benefícios, perspetiva em que
o Estado é chamado a desempenhar um papel relevante. O neoliberalismo reinante, se
exalta a ostentação e o luxo, lança para as periferias geográficas e sociais populações
caídas na pobreza e na miséria. Estas realidades são olhadas como subprodutos de um
sistema produtivo que funciona sem qualquer controlo e regulação por parte do poder
político.
A questão da coexistência de luxo e de miséria é abordada por Alexis de Tocqueville
de harmonia com o tipo de sociedade. Nas sociedades aristocráticas do passado, os nobres, que detinham “privilégios que criam legítimos”, interessavam-se pelo destino dos
pobres e assim “o povo recebia os seus benefícios e não discutia de modo algum os seus
direitos”. Viam-se “na sociedade, desigualdades, misérias, mas as almas não estavam
degradadas”. Nessa situação de desigualdade profunda, “de um lado, estavam os bens,
a força, os ócios e, com eles, a procura do luxo, dos refinamentos do gosto, os prazeres
do espírito, o culto das artes; do outro, o trabalho, a grosseria e a ignorância”1. Os desfavorecidos não censuravam o seu estado, não eram ainda conhecidos os sentimentos de
justiça que a doutrina dos direitos humanos tanto tem vindo a difundir.
1

Alexis de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, I, Paris, Flammarion, 1981, p. 63.
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Expandiam-se pela Europa as Luzes e, desde que crescia a riqueza imobiliária, se
se aperfeiçoavam as artes, se desenvolviam o comércio e a indústria e aumentava a
igualdade entre os homens, as classes sociais, segundo Tocqueville, tendiam a perder
as suas antigas fronteiras, vendo-se os homens uns aos outros como semelhantes. Crescendo o sentimento de autonomia e de independência, os indivíduos, na liberdade que
usufruíam, procuravam a todo o custo o nivelamento. Tal visão otimista, inspirada pelo
Iluminismo, parece antever as análises que posteriormente serão feitas sobre a difusão
do luxo e da moda e sua difusão a partir das classes superiores para os meios populares,
como acontece, algum tempo depois, com a obra de Thorstein Veblen. Alexis de Tocqueville é um aristocrata, mas também um liberal sinceramente sensível à democracia. O
desenvolvimento da sociedade é visto como favorável à melhoria das condições de vida
dos mais carenciados. Não deixa, todavia, de reconhecer também os contrastes acentuados à data existentes. A democracia, em seu entender, contém em si “alguns homens
muito opulentos e uma multidão muito miserável”2. O gosto da igualdade era portador
de tendências opostas: no domínio material, acentuava-se o fosso entre os extremos; no
domínio espiritual, orientava-se o espírito de alguns homens para pensamentos novos e
de outros para nada pensar. O problema da justiça não deixa, por isso, de aflorar, aqui
e além, na abordagem sobre questões desta natureza.
Ao escrever o seu livro De la Démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville, afirma o seguinte: “não entendi servir nem combater algum partido; procurei ver, não de
outra maneira, mas mais longe do que os partidos; e enquanto eles se ocupam do dia
seguinte, eu quis sonhar o futuro”3. Na análise que se desenvolve de seguida, o consumo
não é considerado em si mesmo e por si mesmo. Tem-se em vista o equilibrado ordenamento da vida social, na base de uma estrutura da sociedade constituída na justiça e na
igualdade. A abordagem reveste-se, por isso, de um carácter acentuadamente político.
Não se expõe, no entanto, nenhuma doutrina, promove-se uma análise, em que sistema
produtivo e regime político se encontram associados. Dá-se, desse modo, um deslocamento de problemática e de objetivos. A atenção focada sobretudo na dimensão política
e na significação vivida pelas populações confere ao aspeto económico a sua própria
função de servir os interesses coletivos da comunidade. A eficácia subordina-se então á
busca da justiça social.
Uma sociedade considerada justa está longe de ser uma sociedade indiferenciada. Existe compatibilidade entre a justiça e a diferença, podendo-se falar de justa desigualdade. Há que ter em conta a unicidade e a pluralidade da justiça, não se pode,
desde então, confundir o combate pela justiça com o combate contra as formas de
desigualdade. Existem “desigualdades legítimas” como o sustenta John Rawls. Uma
2
3

Alexis de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, I, p. 59, II, p. 201.
Alexis de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, I, p. 71.

desigualdades sociais, cidadania e prática democrática

11

coisa, porém, é uma sociedade de desigualdades, outra uma sociedade de exclusão social.
A democracia permite a conciliação da liberdade e da diversidade com a igualdade.
Muitas vezes, é em nome dos desprotegidos que se suprimem as liberdades e se
restabelecem os privilégios. É certo que as estruturas de base da sociedade favorecem
mais algumas categorias sociais do que outras. É também certo que, na humanidade,
há uma sede de desigualdade, de distinção de uns em relação aos outros. Mas o direito
à igualdade não implica a igualização das condições de vida. As “justas desigualdades”
constituem um princípio de realidade. Há também desigualdades que potenciam uma
situação mais favorável dos desprotegidos do futuro.
Os termos liberdade-igualdade são complementares e, ao mesmo tempo, antagónicos. A relação entre eles conhece um longo processo de desenvolvimento. Numa primeira
fase, predomina o princípio político. A igualdade perante a lei exprime-se sobretudo
perante a lei em matéria eleitoral, admitindo-se aqui uma igualdade de chances. A
afirmação dos direitos sociais, na base dos direitos humanos, traduz um segundo patamar. Não trata mais somente de salvaguardar os direitos civis e políticos, mas ainda
condições de vida digna para todos. A sociedade passou a caminhar então para outras modalidades de igualdade e de justiça social. As sociedades entraram depois numa
nova situação em que os direitos culturais vêm para o centro das questões da política.
Não se poderá falar de democracia, sem se ter em conta os direitos humanos, sejam eles
civis, políticos, sociais ou culturais. Se os direitos humanos não são respeitados, os ricos,
sendo mais fortes, tendem a considerar os pobres como meios em ordem ao seu maior
enriquecimento, contrariamente ao princípio kantiano.
As diferentes conceções da democracia denotam atitudes diferentes quanto à díade
acima enunciada. A fragilidade e a instabilidade dos regimes democráticos resultam
das tensões entre as duas premissas, a de cariz constitucional e a de cariz participativo.
Por um lado, o projeto democrático é animado por ideais que colocam a prioridade
quer no respeito das pessoas quer no modo de ser da sociedade. Por outro, esse projeto
é influenciado por instituições que enaltecem os valores individuais ou coletivos. Estas
tensões, entre o alargamento da esfera das autonomias e das liberdades e a esfera das
necessidades geradas pelo Estado, necessitam de ser superadas. A democracia nunca é
um projeto terminado, repousando, como espírito e como prática, na justiça. Na conceção “republicana” da democracia, nada garante que as decisões sejam justas. Na prática
democrática que se inspira no princípio da dignidade humana, são salvaguardadas a
intrínseca igualdade das pessoas e a responsabilidade de cada um. Quando o valor e a
qualidade da democracia são definidos pela sua formalidade, a tendência será para que
os portadores de reivindicações novas mobilizem uma força em oposição à que procura
defender os direitos constituídos. Se os cidadãos são os autores e os destinatários dos
direitos, o direito estabelecido está sempre voltado ao questionamento em razão dos direitos humanos (mas não em razão do autoritarismo do Estado). Os direitos humanos
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constituem a base de toda a comunidade democrática, que se rege por uma democracia
deliberativa.
O grande esforço político a promover, nas sociedades humanas, será sempre o da
libertação das energias sociais e na procura da confiança dos cidadãos. O Estado existe
porque a convivência humana precisa que sejam garantidas a ordem, a segurança e
a justiça. Na situação atual, poderá mesmo dizer-se que a necessidade primordial do
Estado reside na atuação da justiça social. Esta deve ser a regra suprema. São diferentes
as conceções da segurança para os “instalados” e para as “classes perigosas”. O que a
ordem é para os primeiros pode ser desordem para os segundos.
O velho adágio latino Fiat justitia et pereat mundus (faça-se justiça ainda que o
mundo acabe) é traduzido por I. Kant do seguinte modo: ““reine a justiça e pereçam
todos os velhacos deste mundo”; é um honesto princípio de direito que corta todos os
caminhos sinuosos traçados pela insídia ou pela violência”. Segundo o filósofo alemão,
“o princípio deve entender-se como a obrigação dos detentores do poder de não recusar
a ninguém o seu direito, nem de o restringir por antipatia ou compaixão por outra
pessoa”. Se “o direito dos homens deve considerar-se sagrado, por maiores que sejam os
sacrifícios que ele custa ao poder dominante”, então “toda a política deve dobrar os seus
joelhos diante do direito, podendo, no entanto, esperar alcançar, embora lentamente,
um estádio em que ela brilhará com firmeza”4. Os homens não podem viver num mundo destituído de justiça. O direito à igualdade é correlativo e complementar do direito à
liberdade. Cada homem tem direito ao igual reconhecimento e ao respeito da sua dignidade, independentemente do património, dos diplomas e da situação social.
Se, ao longo da presente análise, se recorre ao passado, é no sentido de compreender
melhor o presente. Norbert Elias afirma que “por vezes é útil, para compreender melhor
as questões da atualidade, afastarmo-nos delas em pensamento para depois, lentamente, a elas regressarmos. Compreendemo-las, então, melhor. Pois quem se embrenha apenas nas questões do momento, quem nunca olha para além delas, é praticamente cego”5.
A análise sincrónica da realidade muito tem a aproveitar de uma simultânea abordagem diacrónica. Assim se percebem melhor a realidade e os seus fatores formadores.
Uma teoria normativa pretende oferecer resposta a questões que incidem sobre a
maneira como é justo viver numa coletividade, como se deve estar em comum, no meio
de convergências e de conflitos. Não é, no entanto, decididamente, esse o ponto de vista
que aqui interessa. É a teoria da democracia que está em causa numa sociedade pluralista, com grande fragmentação dos valores. Existe, na verdade, uma relação estreita
entre a teoria da justiça e a teoria da democracia, e essa relação passa pela igualdade.
Um regime democrático terá de atender à exigência de um direito igual de todos os
4
5

I. Kant, A Paz Perpétua e Outros Opúsculos, Lisboa, Edições 70, 1992, pp. 161, 162 e 164
Norbert Elias, A Condição Humana, Lisboa, Difel, 1991, p. 13.
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cidadãos à consideração e ao respeito, com vivência em condições de dignidade humana, de igualdade de cidadania e em situação material de vida que seja equitativa, tendo
em conta diferenças e diversidades.
As decisões políticas produzem efeitos que concernem o bem-estar das pessoas e os
seus respetivos direitos, determinando e modelando as oportunidades de vida de cada
um. Algumas soluções se oferecem aos dilemas que o pluralismo levanta aos Estados
democráticos. Esses dilemas obrigam a procurar uma nova democracia que supere a
atual democracia inacabada. Uma política emancipatória, que luta pela libertação das
desigualdades e das servidões, necessita estar ligada a uma política de auto-realização.
O objetivo da presente análise vai nesse sentido, na tentativa de esclarecer a relação
entre a política da desigualdade e a política da auto-realização. Complementar de abordagens correntemente desenvolvidas de outro teor, a consideração das desigualdades,
da pobreza e da exclusão social, é feita a partir da qualidade da prática democrática
e da vivência da cidadania ativa. E abandonando-se a exposição narrativa, adota-se
antes uma explicação teorética.

