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PREFÁCIO À 2.a EDIÇÃO

Na ocasião desta segunda edição, gostaria de começar por agradecer
à Imprensa Nacional-Casa da Moeda e ao seu Presidente, Prof. Antó-
nio Braz Teixeira, o privilégio que constitui para mim reeditar este
livro sob a sua prestigiosa e distinta chancela.

Gostaria, em segundo lugar, de agradecer aos inúmeros leitores que,
ao adquirirem a primeira edição, tornaram necessária esta segunda. Gosto
de pensar que a maior parte deles terá sido constituída por estudantes,
porventura muitos dos meus alunos na disciplina de Teoria Política
Contemporânea, que tenho leccionado em várias universidades, portu-
guesas e norte-americanas, e, sobretudo, no Instituto de Estudos Políti-
cos da Universidade Católica Portuguesa.

Optei por manter inalterada, nesta segunda edição, a versão origi-
nal do trabalho. Não creio que o debate ulterior sobre o tema tenha
fornecido razões para alterar o argumento original. De certa maneira,
pode ser dito que o debate sobre a questão da justiça social e dos direitos
sociais tem evoluído para uma crescente convergência em torno de li-
nhas de força subscritas por este trabalho: a ideia de que existe um
dever moral de auxiliar aqueles que, por razões alheias à sua vontade,
precisam de ser ajudados; a ideia de que esse dever não deve ser confun-
dido com um padrão geral de distribuição, seja ele a igualdade, ou a
distribuição de acordo com as necessidades, ou qualquer outro; a ideia
de que, embora seja impossível definir um critério positivo de justiça
social, não é impossível definir um critério negativo de injustiça social,
ou de limiar mínimo abaixo do qual ninguém deve, numa sociedade
decente, recear cair; a ideia de que o Estado deve garantir o acesso a
esse limiar mínimo a todos aqueles que, por motivos alheios à sua von-
tade, não puderam obter esse acesso através do mercado; a ideia de que
este é um mecanismo supletivo do mecanismo que fundamentalmente
garante ao maior número o acesso a bens e serviços — o mercado e a
empresa livres; a ideia, finalmente, de que a garantia de acesso pelo
Estado não deve ser confundida com o fornecimento pelo Estado de



10

bens básicos — os quais podem e devem ser fornecidos pelo mercado em
regime de concorrência, mesmo naqueles casos em que o Estado tenha
de garantir o acesso a esses bens.

Sobre todos estes temas, mantenho o que escrevi na primeira edição
e, como referi, não vi necessidade de introduzir qualquer alteração.
Houve, no entanto, contributos novos e importantes para este debate,
sobretudo de autores norte-americanos, desde que publiquei a primeira
edição inglesa em 1996, e a primeira edição portuguesa em 1997. Só que
estes contributos, que considero da maior importância, não incidem di-
rectamente sobre os fundamentos dos direitos sociais — que constituem
o tema central deste trabalho. Os novos contributos incidem sobretudo
sobre a forma como os direitos sociais têm sido aplicados, ou concretiza-
dos, nas democracias ocidentais desde a década de 1960. De alguns
destes contributos dei conta em trabalho recente — que elaborei com
dois dos meus alunos do IEP-UCP, Mestre Eugénia Gamboa e Mestre
José Tomaz Castello Branco — que titulámos Família e Políticas Públi-
cas (Lisboa, Princípia, 2004). Também na disciplina de Teoria Política
Contemporânea II — que lecciono no Programa de Pós-Graduação, Mes-
trado e Doutoramento do IEP-UCP com a colaboração dos já referidos
alunos e da Dr.a Mariana Ramos de Magalhães — temos procurado es-
tudar e divulgar esses novos contributos.

De forma muito genérica e muito breve, pode ser dito que eles in-
cidem sobre os efeitos perversos e não intencionais das políticas sociais.
Esses efeitos podem ser descritos como a transformação não intencional
daquilo que era suposto ser uma «rede de segurança» num sistema que
alimenta a dependência e a pobreza — «a armadilha da pobreza», como
é hoje conhecida. Estes são seguramente temas da maior importância
que merecem a atenção de todos os estudiosos e, para além deles, de
todos os interessados nas questões sociais. A importância destes temas
não seria porém compatível com a simples adição de um capítulo à obra
que agora se reedita. Em rigor, eles constituiriam motivo para um ou-
tro livro — que talvez venha um dia a escrever.

Monte Estoril, Outubro de 2004.

JOÃO CARLOS ESPADA
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RESUMO

Este livro analisa e critica duas visões contrárias dos direitos sociais de
cidadania, tal como são apresentadas por dois autores considerados representa-
tivos de duas correntes de pensamento mais alargadas: Friedrich A. Hayek e o
neoliberalismo, e Raymond Plant e o socialismo. A análise leva à formulação
de uma visão alternativa que, muito embora contenha contributos tanto de Hayek
como de Plant, não deixa de ser diferente da abordagem global de ambos.

Relativamente a F. A. Hayek, argumenta-se que os direitos sociais funda-
mentais são perfeitamente compatíveis com a sua visão normativa do libera-
lismo. Se ele os excluiu, isso deve-se principalmente ao facto de ter confundido
direitos sociais com um critério geral de distribuição. Mas isso foi possível,
também, porque Hayek se afastara gradualmente da visão normativa do libera-
lismo, tendo aderido a uma perspectiva evolucionista que, em sentido rigoroso,
teria excluído todas as considerações normativas.

No que se refere a R. Plant, aceita-se a maioria dos seus argumentos a fa-
vor dos direitos sociais, embora com algumas modificações. Mas argumenta-se
que, também ele, confundiu um critério geral de distribuição com um princípio
de satisfação de necessidades básicas. Isto levou-o a uma teoria igualitária que
vai muito além do âmbito dos direitos sociais e que, além disso, não é aceitável
em si mesma.

Segundo a opinião que aqui é apresentada, os direitos sociais de cidadania
não devem ser identificados com uma teoria global de justiça. Será melhor
considerá-los como algo que dá origem a um chão comum, abaixo do qual nin-
guém deve recear vir a situar-se, mas acima do qual podem surgir e florescer
desigualdades sociais. A fim de realçar o âmbito limitado que aqui lhes atribuí-
mos, designámo-los, por vezes, por direitos sociais básicos. Afirma-se que este
ponto de vista poderá ser considerado liberal, e que fará parte de uma visão
activa do liberalismo, ou de um construtivismo moderado, que se deve distinguir
tanto do evolucionismo neoliberal como do igualitarismo socialista.
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PREFÁCIO

Este livro é um importante contributo para um debate difícil e
actual. O seu tema é o conceito de direitos sociais como parte do con-
ceito enfático de cidadania. O que queremos dizer exactamente quando
falamos de direitos sociais? O que é que estamos a fazer ao postular a
sua existência? O que é que decorre das respostas a estas perguntas, não
só para a teoria política, mas também para a prática da política? Tal
como acontece normalmente no caso de livros de qualidade, João Espada
não se limita a fazer essas perguntas por uma questão de interesse abs-
tracto, mas porque o preocupam realmente. João Espada está à procura
de formas de se libertar da alternativa «socialismo versus liberalismo»;
está à procura, não tanto de uma terceira via, mas antes de argumentos
intelectuais plausíveis a favor de uma posição que se preocupa igualmente
com as liberdades civis e com as políticas sociais que as sustentam.

As conferências seminais de T. H. Marshall sobre «Cidadania e classe
social» introduziram pela primeira vez o conceito de direitos sociais,
paralelamente aos direitos civis e políticos. O interesse permanente de
Marshall pela política social e pelo Estado-providência levaram-no a consi-
derar que assegurar bens a todas as pessoas — o plano justificadamente
famoso de Beveridge — estava a par da igualdade perante a lei e do
sufrágio universal ou, em termos mais gerais, a par do governo das leis
e da democracia. O Estado inteiramente civilizado — o Estado dos ci-
dadãos no verdadeiro sentido — combina o governo das leis com a de-
mocracia política e o Estado-providência.

Muitos tomam como um dado esta visão da evolução moderna. Mais
recentemente, alguns tentaram contrapor os direitos sociais aos direitos
civis, argumentando que a pobreza é uma violação dos direitos huma-
nos, tal como a condenação sem processo. Praticamente todos os autores
recentes e, decerto, todas as organizações internacionais e a maioria
dos dirigentes políticos aceitaram já a ideia de direitos sociais. Espada
assume a atitude do estudioso, perguntando-se se eles estarão certos em
o fazer.
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A sua análise incide inicialmente em F. A. Hayek, abordando Hayek
como teórico político e não como economista. A ideia de direitos sociais,
tal como qualquer ideia de «liberdade positiva», não agradava a Hayek.
Para ele, tudo isso fazia parte da «arrogância fatal» que leva as pessoas,
e os políticos especialmente, a pensar que podem fazer alguma coisa para
gerar liberdade quando, afinal, não fazer nada é a única maneira como
os políticos podem contribuir para que a liberdade se torne real. A aná-
lise simpática e, todavia, altamente crítica que Espada faz da obra de
Hayek é uma proeza intelectual notável, que merece decerto ser lida.

Não foi fácil para o autor identificar uma pessoa para apresentar
argumentos em defesa de uma posição contrária, um Hayek da esquerda
(se é que isto não é uma ideia por demais absurda). Raymond Plant,
cujo trabalho acabou por ser escolhido, é demasiado sofisticado para se
inserir em qualquer categorização simples. Alia o seu empenhamento
numa melhoria social às origens cristãs do seu pensamento e a um pro-
fundo conhecimento do debate contemporâneo sobre estas questões. No
entanto, Plant não tem qualquer dúvida quanto à utilidade do conceito
de direitos sociais, sendo, portanto, um autor cujo trabalho permite uma
análise crítica desse conceito. Por vezes, temos a sensação de que Espada
partilha alguns dos sentimentos de Lord Plant, embora não permita que
o seu espírito crítico adira às conclusões a que ele chegou.

Então, onde é que isto nos conduz? João Espada surgiu no novo
clima de liberdade do seu país natal, Portugal, como um homem empe-
nhado na constituição da liberdade e impressionado com o facto de muitos
daqueles que lutaram com ele por um Portugal livre serem socialistas.
Desde então, mergulhou no Ocidente e nos grandes debates que se estão
a desenrolar na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, em todas as demo-
cracias ocidentais (entre as quais Portugal agora se inclui). O seu em-
penhamento nas liberdades civis e políticas é grande e nunca está em
causa. Espada quer também promover o bem-estar social. Mas já não
está seguro de que o conceito de direitos sociais permita realizar esse
objectivo.

As numerosas conversas que mantive com o autor ajudaram-me a
definir melhor a minha visão desta importante questão. Em parte como
resposta à tendência lamentável para tentarmos estabelecer um equilíbrio
entre direitos civis e sociais na nossa preocupação pelos direitos huma-
nos, em parte devido a uma reflexão mais profunda sobre a distinção
que Isaiah Berlin estabelece entre «liberdade positiva» e «liberdade nega-
tiva», cheguei a conclusões semelhantes àquelas que Espada sugere no
fim do seu estudo. Todos os direitos são direitos individuais e todos eles
remontam a dois princípios fundamentais: a inviolabilidade da pessoa e
a liberdade de expressão. É verdade que muitas pessoas — muitos cida-
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dãos — não conseguem exercer efectivamente esses direitos por motivos
que são sociais no sentido mais lato. São necessárias transformações so-
ciais e, em muitos casos, políticas sociais a fim de permitir que os seres
humanos sejam cidadãos. Mas, de certa maneira, as políticas sociais são
um complemento desses direitos, embora essenciais aos mesmos. Não são
direitos da mesma ordem. Quando Sanjay Gandhi tentou introduzir
um programa de esterilização em massa violou direitos que até os cam-
poneses pobres da Índia consideravam invioláveis. Inversamente, Amar-
tya Sen demonstrou que, quando a liberdade de imprensa prevalece, não
é provável que haja fome. Mesmo a miséria social extrema pode ser re-
sultado da ausência de direitos civis básicos. Por conseguinte, a política
social é importante, muito importante mesmo, mas não é mais impor-
tante nem se encontra ao mesmo nível de prerrogativa que os direitos
civis e políticos básicos de todos os cidadãos.

Isto são afirmações veementes e de grande alcance. Na verdade, po-
derão até ser enganadoras, ou mesmo estar erradas. Mas qualquer pessoa
que esteja interessada em participar no debate destas questões encontrará
no livro de João Espada um estímulo e uma orientação.

Oxford, Junho de 1995.

RALF DAHRENDORF
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