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Reflexão
sobre o conceito
de problema social - I I
Este artigo representa a 2.a Parte de
um estudo cuja l.a Parte foi publicada, sob
o mesmo titulo, no n.° 17 de Análise Social
Propõe-se aqui um esquema conceituai que
parece ajustar-se razoavelmente a um tipo
importante de «problemas sociais»: o daqueles que pressupõem um sentimento de
insatisfação ante uma situação colectiva reconhecida como de inferioridade, mas considerada susceptível de melhoria e julgada
injusta. Que factores podem favorecer, ou
pelo contrário impedir, a eclosão de problemas
deste tipo?

ESQUEMATIZAÇÃO DUM TIPO DE PROBLEMA SOCIAL
§ 1. — Generalidades
7.

Algumas observações prévias

O tipo de problema social de que vou procurar traçar o esquema, pode reconduzir-se, como tantos outros ou mesmo como
todos os outros, a uma discrepância entre valores colectivos e
actualidade social33. Há quem fale de problema logo que a discrepância existe, apresente-se ela ou não à consciência dos sujeitos
sociais. No entanto, mantendo-me fiel à noção de problema que
apresentei de início, prefiro reservar a expressão para os casos
em que há realmente a experiência vivida desse desacordo ou dessa
contradição.
33
Esta discrepância está implícita nas definições inicialmente apresentadas. MERTON considera-» o critério básico do problema social (Social
Problems and Sociological Theory, in MBRTON e NISBET (dirs.)—Contemporary
Social Problems, cit», p. 701). Todo o presente estudo assenta também na
pressuposição de que ela existe sempre. Mas será isso realmente exacto? Deixarei a questão em aberto. Em todo o caso, no tipo de problema que vou
esquematizar ela existe incontestavelmente.
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Mas isto não significa de modo nenhum que todos os indivíduos
envolvidos na situação a propósito da qual o problema se suscita tenham de o viver realmente. Embora os interessados sofram por
virtude da situação em que se encontram, muitos obstáculos — alguns dos quais procurarei mostrar a seguir — podem de facto impedi-los de a encararem propriamente como um problema social.
Creio mesmo que, por via de regra, em momento nenhum a
generalidade dos indivíduos afectados por um problema social tem
dele uma plena e igualmente nítida consciência.
Se até numa fase avançada de desenvolvimento do problema
isto parece verificar-se, por maioria de razão assim acontece numa
fase inicial.
São sempre minorias (mais lúcidas ou mais inconf ormistas que
o comum dos interessados) que levantam os problemas deste tipo.
Tais minorias podem nem sequer achar-se implicadas na situação
em causa e é mesmo o que muito frequentemente acontece.
Os intelectuais desempenham, em muitos casos, um papel de
decisiva importância na eclosão deste género de problemas. Esse
papel é mesmo tão importante e tão característico que não falta
quem dalgum modo considere a propensão para o assumir como a
pedra de toque do verdadeiro intelectual34.
Em condições privilegiadas para discernirem os problemas,
eles gozam ainda do privilégio de poderem comunicar as suas reflexões através dos grandes meios de expressão do pensamento,
a que na maior parte das hipóteses, está completamente fora de
causa que as massas tenham possibilidade de acesso.
As minorias que levantam e agitam os problemas podem ter
em vista um qualquer ou simultaneamente vários destes objectivos:
1.° — acordarem no comum dos interessados a consciência do
pirobUema?
2.° — levarem outras minorias a interessarem-se pela questão
para secundarem o seu próprio esforço;
3.° — sensibilizarem a opinião pública;
4.° — atraírem para o problema as atenções das autoridades
responsáveis, na esperança de que elas lhe dêem solução.
Naturalmente que as intervenções das minorias poderão revestir modalidades e tomar direcções muito diversas consoante a
ideia que elas se fizerem dos dados do problema e da possibilidade
34
Vejam-se as concepções referidas sob a rubrica «7rwrali8tas e objectores», por L. BODIN, no seu livrinho Les Intellectuels, Paris, P.U.F. (Col.
Que Sais-Je?, n*° 1001), 1964, pp. 68 e ss. Aí se encontram, entre outras, estas:
os verdadeiros intelectuais são os que fazem «a ponte entre a justiça positiva
e a justiça ideal» (CAMPAGNOLO) ; o intelectual é o homem que «funde e organiza os ressentimentos, os alimenta, se faz seu intérprete e os dirige»

(SCHUMPETER), etc,
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etc

ou impossibilidade de lhe vir a ser dada solução no quadro do sistema existente. É pouco provável, evidentemente, que um revolucionário gaste tempo a fazer apelo às autoridades...
8.

Esquema geral deste tipo de problema social

Na modalidade típica que tenho em vista, o problema social
consiste num sentimento de insatisfação ante uma dada situação
colectiva, reconhecida, evidentemente por comparação com outras,
como uma situação de inferioridade, considerada susceptível de
melhoria e julgada injusta. '
No processo que leva à «formulação» dum tal problema podem
distinguir-se para fins analíticos:
— uma interpretação de factos presentes;
— uma conjectura, elementar embora, acerca das possibilidades de evolução futura;
— uma condenação de dada situação actual;
— um apelo implícito a providências de carácter colectivo, por
serem reputados insuficientes para darem remédio à situação os esforços isolados de cada indivíduo.
Na prática, porém, não tem de haver nem parece que haja
normalmente uma sucessão assim ordenada de operações distintas.
Afigura-se que em muitos casos elas se apresentam por outra ordem ou mesmo que pura e simplesmente se confundem.
Passo agora ao desenvolvimento do esquema.
9.

Observações sobre a noção de situação colectiva

O carácter colectivo da situação —como aqui o entendo —
pode resultar de:
— ela ser comum a todo um conjunto social real (ex.: grupo,
classe, sociedade global);
— ou de ser comum a conjuntos que não são, do ponto de vista
psíquico-social, reais, que não formam totalidades concretas, antes recebem a sua unidade daquele mesmo que os
pensa e ordena segundo um critério lógico-categorial (ex.:
as pessoas de mais de cinquenta anos; as mulheres sós,
etc. 35
35
No entanto, não pretendo significar que iodos os indivíduos pertencentes aos conjuntos quer dum, quer doutro tapo, tenham de encontrar-se em
situação idêntica. Há sempre, mesmo nos conjuntos mais desfavorecidos,
elementos que por circunstâncias especiais se encontram em posição relativamente privilegiada.
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Simplesmente todos compreendemos que podemos pensar um
número infinito de conjuntos mas que eles não têm a mesma relevância nem aos olhos dos sociólogos nem aos dos próprios sujeitos
sociais. Decididamente, categorias como «as mães», «os pobres»,
«os católicos» parecem-tfios muito mais importantes do que, por
exemplo, «as pessoas de cabelo castanho», «os fumadores de charuto», ou «os jogadores de bridge».
Nestes exemplos, a diferença de relevância aparece-nos como
uma evidência porque os critérios retidos para a elaboração dumas
e outras das categorias indicadas se fundam em características que
todos sabemos terem36 significado e implicações sociais de muito
desigual importância . No entanto, é bom notar que o significado
e as implicações sociais de certas características podem variar notavelmente segundo os meios e as épocas, variando do mesmo passo,
e por via de consequência, a relevância das categorias que nelas
se baseiam.
Uma categoria como tal não constitui uma globalidade concreta, não é um conjunto real. No entanto, ao elemento de similitude em que a fundamos podem corresponder, de facto (não quer
dizer que correspondam por força), formas de sociabilidade reais;
nomeadamente, os seus membros podem sentir-se ligados pelo todo
e ao todo num Nós: «nós, as mães»,, «nós, os pobres», etc.
A propósito destas formas de sociabilidade (Nós ou sociabilidade por fusão parcial), GURVITCH, que as procurou caracterizar
com rigor, fez notar: «Os Nós pressupõem a existência de participações recíprocas e de intuições colectivas, mas estas são habitualmente virtuais e não actuais. Em primeiro lugar, muitos Nós
permanecem em estado inconsciente ou semi-consciente e podem,
mesmo depois de se tornarem conscientes, persistir na sua passividade. Depois, o elemento mental dos Nós pode consistir na actualidade não dos actos, mas dos estados psíquicos. Os Nós podem,
por exemplo, servir de quadros à percepção ou à representação colectiva, à memória colectiva, etc.; podem afirmar-se como focos de
sofrimentos e de satisfações, de atracção ou de repulsão, de tristeza ou de alegria colectivas,
enfim, como focos die veleidades e de
esforços colectivos»87.
Quando os Nós são activos, isto é, quando neles as volições
sobrelevam os elementos de ordem afectiva e eles se propõem realizar obras, tomando aqui a palavra um sentido muito genérico,
essas formas de sociabilidade podem conduzir à constituição âe
grupos, que todavia não têm, bem entendido, de englobar todos os
36

De facto, é a i m p o r t â n c i a d a c a r a c t e r í s t i c a em si, muito mais do que

o número de indivíduos abrangidos, que determina a relevância social do
conjunto.
37 GURVITCH, G. — Problèmes de Sociologia Générale, Cap. II Microsociologie, in GURVITCH, Georges (dir.) — Traité de Sociologie, Tomo I. Paris,

P.U.F., 1958, p. 174
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indivíduos a que o Nós se reporta e em regra mesmo os não englobam porque eles não participam neste com uma intensidade idêntica e dum modo qualitativamente semelhante.
Não deixa de ser curioso notar que mesmo às categorias que
se nos afiguram fundadas em critérios extremamente artificiais
— como o nome próprio, por exemplo — podem corresponder formas de sociabilidade (por fusão parcial num Nós) suficientemente
activas para levarem à constituição de grupos — como, retomando
o mesmo ex., o atesta a existência de numerosos «grupos onomásticos» («Os Antónios», «Os Carlos», etc.). Mais frequentemente
ainda e mais compreensivelmente, se formam grupos a partir de
Nós que polarizam sentimentos de profunda insatisfação acompanhados de volições intensas. A própria inferioridade, aliada a
certos elementos de ordem afectiva e volitiva, pode aglutiná-Ja
psiquicamente levando-a (pela mediação de Nós activos) a transformar-se em grupo ou, em todo o caso, suscitando grupos dentro
dela — não grupos de qualquer sorte, mas grupos cujo princípio
de coesão se encontra em atitudes colectivas relacionadas com a
inferioridade da categoria e em desígnios ou projectos de obras que
os seus membros se propõem realizar em comum para eliminarem
ou reduzirem essa inferioridade. Não é outro, em linhas muito
gerais, o processo através do qual no âmbito de categorias —> em
si mesmas artificiais — se constituem, por exemplo, os variadíssimos grupos de interesses ou de reivindicação — globalidades
concretas, eles — que pululam sobretudo* nas sociedades industriais e democráticas do Ocidente.
Em princípio, parece que a situação de inferioridade duma categoria só deveria interessar ao nosso propósito de entendimento
de dado tipo de problemas sociais quando e na medida em que ela
pode ser ou é imputada a causas sociais. Há, porém, aqui dificuldades importantes a assinalar.
Posto que os indivíduos nascem e se desenvolvem em sociedade, e que não são dadas a todos oportunidades idênticas de desenvolvimento, a questão de saber em que medida as desigualdades
entre eles resultam de causas individuais ou sociais só comporta,
em regra, respostas muito imprecisas e contingentes. No fundo,
trata-se mesmo duma questão mal posta. Indivíduo e sociedade não
são realidades que se possam contrapor porque há como que uma
imanência recíproca duma na outra, mesmo a nível muito profundo: «as consciências colectivas estão em
cada um de nós e
cada um de nós nas consciências colectivas» 38.
Poder-se-ia pensar em opor causas sociais a causas congénitas
(tomando esta última palavra no seu sentido vulgar: de nascença).
Mas também essa oposição não é correcta porque o destino dos ho38
GURVITCH, G.—La Vocation Actuelle de Ia Sociologie, 2.a ed., vol. I,
Paris, P.U.F., 1957, p. 108.
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mens pode ser fortemente condicionado ainda antes do seu nascimento por factores de ordem social. Se fosse necessário um exemplo, bastaria referir o caso extremo das «crianças da Talidomida»,
que, como toda a gente o sabe, um controlo apropriado da venda e
uso de medicamentos teria permitido evitar. É claro que se trata
apenas dum exemplo entre mil, particularmente impressionante e
notório, no entanto.
Já, pelo contrário, é correcta a distinção entre factores sociais
e factores hereditários. Mas quanto a ela há duas ordens de observações a fazer.
Em primeiro lugar, no estado actual dos conhecimentos não
se pode destrinçar com precisão a influência duns e outros desses
factores na determinação das desigualdades entre os homens. Os
biólogos têm hoje a certeza absoluta — tão absoluta quanto o pode
ser uma certeza científica — de que certos caracteres são fixados
pela hereditariedade e inteiramente independentes do meio, como,
por exemplo, a cor dos olhos e dos cabelos, o grupo sanguíneo, o
sexo, etc. Por outro lado, sobretudo através do estudo dos gémeos
uniovulares — os únicos, como se sabe, que recebem um património
hereditário rigorosamente idêntico—, os biólogos, coadjuvados
por outros cientistas, procuram isolar os caracteres imputáveis
apenas a circunstâncias externas. Entre aqueles e estes, porém, há
um grande número doutros caracteres que são ou que se supõe serem determinados conjuntamente pela hereditariedade e pelo meio,
quer as duas ordens de factores joguem no mesmo sentido, quer
actuem em direcções diferentes. Por exemplo, o grau de inteligência, tal como os «testes» o medem, parece ser um deles, havendo, no
entanto, larga margem para dúvidas sobre a influência relativa dos
factores duma e outra ordem. Um exemplo mais frisante ainda é
fornecido pelas diferenças psicológicas entre os sexos, tema inesgotável de análises, literárias ou não, e matéria sempre propícia
a reflexões agridoces: sabe-se que elas resultam em grande parte
de condicionamentos sociais, mas ninguém pode dizer com segurança onde começa e onde acaba a influência da hereditariedade e,
portanto, onde começa e onde acaba também a influência do social.
A segunda observação que queria fazer quanto à distinção entre factores hereditários e sociais é esta: não se trata evidentemente duma dicotomia perfeita que esgote toda a realidade. Há
factores que não se integram nem numa nem noutra dessas classes:
os do meio físico nomeadamente (clima, etc). Mas aqui a coisa
complica-se de novo porque o meio físico pode ser alterado pelos
homens. Se se pode evitar um desprendimento de terras ou uma
inundação ou outra catástrofe do género, as misérias dela resultantes têm ou não causas sociais?
Há ainda a entrar em linha de conta com o seguinte: certas
situações de carência, de inferioridade, etc, mesmo se factores sociais não intervieram de modo nenhum na sua constituição, podem

ser minoradas ou superadas por um esforço social. A sua criação
não pode ser imputada à sociedade, mas a sua manutenção sim.
Vê-se pois que:
— em abstracto, o único antónimo correcto para causas sociais é causas não-sociais;
— destas, algumas podem ser perfeitamente identificadas, mas
a zona cinzenta entre umas e outras é bastante considerável ;
— se se entra em conta com as «omissões» da sociedade, a
distinção passa a depender em parte não só das possibili*
dades efectivamente existentes, mas também do estado da
opinião.
Em última análise, quaisquer que sejam as suas causas, desde
que uma situação se encontra em discrepância com certos valores
colectivos e essa discrepância se apresenta à consciência dos sujeitos sociais existe realmente um problema social39. Para o efeito
da solução deste — ou eventualmente para a demonstração da sua
insolubilidade — é que a determinação das causas se reveste da
maior importância.
§ 2.° — Percepção da situação colectiva da inferioridade
10. Condição básica do problema: a apreensão da situação colectiva de inferioridade pelos sujeitos sociais
Depois de tudo quanto atrás ficou dito acerca da natureza dos
problemas sociais, parece-me quase inútil fazer notar que uma situação colectiva de inferioridade não tem necessariamente de suscitar um problema destes.
Mesmo a degradação objectiva da situação (nos seus dados
materiais, bem entendido) não tem por força de ocasionar um problema social. Em contrapartida, mercê da interferência doutros
factores, pode eclodir um problema a partir duma situação que
permaneceu inalterada —que não se deteriorou nem em termos
absolutos nem em termos relativos— ou até que entrou já numa
fase de melhoria. Esta hipótese não é sequer invulgar, por razões
que apontarei adiante.
Entre os múltiplos motivos por que uma situação colectiva
de inferioridade pode não dar lugar a um problema social, devem
contar-se —> mas advirto já que são estes os mais importantes —
os factores susceptíveis de se oporem a que os sujeitos sociais se
apercebam da existência da própria situação colectiva de inferiori39

Cfr. MERTON, Social Problems and Sociological Theory, cit., pp. 704-5.
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dade. Talvez à primeira vista se afigure estranho que uma tal
situação possa existir sem ser apreendida, nomeadamente pelos
que nela se encontram envolvidos. Contudo, isso acontece. E também acontece o inverso: que os sujeitos julguem encontrar-se
numa situação de inferioridade que, à luz duma análise objectiva,
vem a verificar-se não existir.
11. Das comparações no tempo e no espaço
É axiomático que o reconhecimento da inferioridade duma
situação se opera pela comparação dela com outras40.
A comparação pode estabelecer-se:
a) — no tempo, normalmente com a situação que se julga ter
sido a da mesma categoria ou da mesma classe (ou outro
conjunto social real) no passado;
&) — ou no espaço, entre situações contemporâneas.
Todos nós fazemos constantemente comparações duma e doutra
espécie.
As do primeiro tipo levam com frequência a concluir pela inferioridade da situação presente. É sabido que o curso do tempo
beatífica os homens, sublima os acontecimentos, as coisas, a vida do
passado. Da «degenerescência da raça» à «corrupção dos costumes»,
passando pelo «desregramento das condições meteorológicas» e pela
«decadência do teatro», sem esquecer, bem entendido, a «crise da
juventude» —todo um cortejo de frases feitas apregoa a cada
passo as maravilhas do tempo antigo: é o sempre renovado mito
da idade do ouro.
Esse mito, que tem, em princípio, uma acentuação conservadora, pode desempenhar uma função de «refúgio» que não deve
ser subestimada- Mas ele é evidentemente também fonte de insatisfações.
Se os trabalhadores crêem que os salários reais diminuíram
mesmo quando as estatísticas mostram a saciedade que o poder
de compra aumentou, se as pessoas que efectivamente subiram na
hierarquia social e beneficiaram duma melhoria do nível de vida
se sentem frustradas por fazerem comparações indevidas com
pretensas situações anteriores —hipóteses estas, uma e outra,
40
Mas essa comparação faz-se já em função duma certa hierarquia
de valores. Adiante voltarei fa este ponto. Quando aqui me refiro a uma situação colectiva de inferioridade como sendo objectivaynente existente ou inexistente, reporto-me à visão dum observador imparcial que ele próprio parte de
certas premissas valorativas consideradas socialmente relevantes. Uma análise mais detida desta dificuldade obrigaria a largos desenvolvimentos que não
cabem nos limites do presente trabalho.

2U

de verificação frequente—, é claro que, embora a partir duma
visão41 42
falseada da realidade, podem suscitar-se problemas sociais
.
Uma informação exacta e acessível deveria permitir eliminar ou atenuar estes problemas que se fundam em equívocos.
No entanto, não são as comparações no tempo, mas as comparações entre situações contemporâneasx que mais frequentemente
se encontram na base dos problemas sociais. Por isso só delas passo
a ocupar-me.
É claro que também comparações destas podem, por diversas
razões, levar a ver situações de inferioridade que não existem ou,
em todo o caso, não existem nos termos em que são vistas. Todavia,
na impossibilidade de considerar o assunto a partir de todos os
ângulos, vou antes insistir nos factores susceptíveis de impedirem a apreensão duma situação colectiva de inferioridade que efectivamente existe, deixando para uma outra ocasião os factores que
podem actuar em direcção inversa.
12. Obstáculos à apreensão duma situação colectiva <de inferioridade
Em primeiro lugar, é preciso ter em conta, bem entendido,
que em certas hipóteses de relativo isolamento físico e mental toda
a possibilidade de comparações se acha muito reduzida. Mas o desenvolvimento dos meios de comunicação tende a tornar essas
hipóteses de verificação cada vez mais rara, não sendo pequena a
contribuição de tal facto para a multiplicação dos problemas sociais nos nossos dias.
Há também a ter em conta que determinadas carências por si
mesmas põem sérios obstáculos ao estabelecimento de comparações.
41
Sobre toda a questão das comparações no tempo, a obra de Alfred
SAUVY, em que foram colhidos os exemplos apontados, é um manancial inesgotável de observações de enorme agudeza. O leitor que hesite em se embrenhar n a sua célebre Théorie Générale de Ia Population, em 2 volumes (3. a edição. Paris, P.U.F., 1963-6) poderá encontrar no seu delicioso livro La Nature
Sociale (Paris, Armand Colin, 1957), sob uma forma mais simples, parte das
considerações sobre o assunto esparsas naquela obra e noutros trabalhos do
autor. Estimulante, sugestivo, fecundo de mil hipóteses, este livro — reserva
feita da concepção organicista que agrega o conjunto — constitui, no fundo,
urna contribuição mais importante p a r a uma sociologia dos problemas sociais
do que numerosas obras que se reclamam desta especialidade. Veja-se ainda,
do mesmo autor, Mythologie de nntre temps (Paris, Payot, Col. ÊUides et
Documents, 1966), estudo dum enorme interesse, de que infelizmente não
foi possível tomar conhecimento senão depois de concluído este trabalho.
42
Cfr. La Nature Sociale, oh. cit., pp. 95 e ss., nomeadamente pp. 106-8.
O A. mostra como e porque a promoção social é uma fonte importante e permanente de descontentamento, chegando a admitir que, pelo menos numa das
suas formas, deveria talvez ser limitada, justamente a fim de se reduzir
a descontentamento dela resultante.
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Mas mesmo quando as comparações são possíveis e efectivamente feitas, os sujeitos podem não apreender bem uma situação
colectiva de inferioridade que, todavia, existe.
Antes de mais, a inferioridade pode ser reconhecida sem que,
no entanto, se atribua à situação um carácter propriamente colectivo. Por deficiência de informação ou por interferência de considerações valorativas ou por ambas as razões e porventura outras
ainda, os sujeitos podem não ver senão situações individuais sem
as relacionarem adequadamente entre si.
Para que se não pense que a hipótese posta é meramente académica, apresentarei um exemplo concreto e controlável: a maneira
como muitos escritores burgueses viam a miséria do proletariado
na primeira metade do sée. XIX.
Esses escritores não duvidavam da miséria em si mesma, mas,
por estranho que isso possa parecer-nos hoje, viam nela o resultado
de deficiências puramente individuais. Para eles, como escrevem
Henri JANNE e Jean MORSA, a origem da miséria está «no comportamento inadequado dos indivíduos. A miséria tem uma origem moral.
É a consequência de certas taras morais (imprevidência, falta de
ordem, e t c . ) Esses autores não se mostram impressionados pelo
facto dessas presumidas taras afectarem precisamente todos os
indivíduos duma mesma classe. Por isso se dizem convencidos da
excelência dos remédios puramente individuais: os operários podem,
se quiserem, dar remédio à sua própria miséria. Basta4hes adoptar
um comportamento adequado, isto é, praticarem eles próprios essas
virtudes (burguesas)
cujo abandono lhes traz consequências tão
funestas» 43.
Esta interpretação dos factos, que não dá, evidentemente, lugar
a qualquer condenação da estrutura ou da organização social em
si mesmas, acomoda-se bem a uma terapêutica elementar: assistência privada e pública para ocorrer às situações desesperadas;
acção educativa e criação de caixas económicas para levar os operários a adquirirem os bons hábitos do consumo metódico, da parcimónia, da poupança. Graças a esta acção moralizadora, a assistência deveria, a longo prazo —pensavam—, restringir-se aos
«a-sociais», aos irrecuperáveis.
O erro de diagnóstico neste caso pode ter resultado nalguma
medida de deficiência de informação, mas para ele contribuiu, sem
dúvida muito mais ainda a intervenção de premissas valorativas
decorrentes duma certa concepção da sociedade e do homem. Como
notou a justo título Gunnar MYRDAL, «sob certo ponto de vista a
mais profunda diferença entre uma atitude radical e uma atitude
conservadora em matéria de política social resulta duma diferença
43
JANNE, H. e MORSA, J. — Sociologie et politique sociale dans tes pays
occidentaux. Bruxelas, Université Libra de Bruxelles, Institut de Sociologie,
1962, pp. 40. Vejam-se obras para que aí se remete.
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na maneira como se vêem as causas fundamentais dos males da
sociedade: se são devidas à «natureza humana», caso em que não
há muito a fazer, ou se dependem
da organização actual da sociedade, que pode ser reformada»éá. Uma visão pessimista da «natureza humana» conduz por via de regra a uma visão restritiva dos
problemas sociais.
O exemplo precedente ilustra a possibilidade do não reconhecimento duma situação colectiva de inferioridade, que existe objectivamente, por indivíduos não envolvidos nela. Mas os próprios
interessados nem sempre a apreendem bem. É o que vou procurar
mostrar agora com exemplos recentes e mesmo ainda actuais.
Todos nós conhecemos decerto pessoas idosas a braços com
graves dificuldades, de ordem económica nomeadamente, que se
queixam da sua «pouca sorte», do mau feitio dos filhos, da ingratidão doutros parentes, da intransigência do senhorio e de mil e
uma outras vicissitudes da sua existência individual sem terem
qualquer ideia deste facto tremendo: as sociedades modernas prolongam efectivamente a vida às pessoas, mas ainda não descobriram bem o que fazer delas quando atingem certa idade e reservam,
na realidade, à maioria uma sorte cruel. Há hoje, sem sombra de
dúvida, um problema das pessoas idosas que não é um problema de
sempre, antes se liga muito directamente com a evolução demográfica e as metamorfoses técnicas, económicas e sociais da época
contemporânea. Não foi sem razão que o Director-Geral do B.I.T.
consagrou
ao assunto, em 1962, a primeira parte do seu relatório
anual45. Não foi por acaso que o último relatório das Nações Unidas sobre a situação social no mundo, numa rápida esquematização dos principais problemas sociais dos países desenvolvidos, mencionou em lugar de destaque «a vida sem objectivo e sem alegria
que levam muitas pessoas idosas pelo facto de não terem nem
papel nem estatuto definido na sociedade moderna46». Não foi sem
motivos ponderosos que, desde há alguns anos a esta parte, diversos governos47 começaram a nomear comissões para estudarem
44
MYRDAL, G u n n a r — The Relation between Social Theory and Social
Policy, n a obra do mesmo A. (apresentada p o r P . STREENTEN) — Value in
Social 45Theory. Londres, Routledge and Kegan Paul, 1958, p . 10.
Rapport du Dirccteur General. Première P a r t i e : Les Aspects
Sociaux
de VÂge. Emploi et retraite. Genebra, B.I.T,, 1962.
46
N . U . — Rapport sur Ia situation sociale dans le monde, 1963. Nova
Iorque, 1963, p . 3.
47
P»ara a F r a n ç a , pode ver-se o livrinho de P . PAILLAT, Sociologie de
Ia Vieillesse ( P a r i s , P.U.F.. Col. Que Sais J e ? , n.° 1046, 1963), que se baseia
em g r a n d e p a r t e n a documentação reunida pela «Comissão de estudo dos p r o blemas d a velhice» nomeada pelo Governo francês e presidida por P . LAROQUE.
Estia Comissão apresentou a o Governo u m projecto de «Code de Ia Vieillesse».
Nos E . U., o presidente KENNEDY deixou também o seu nome ligado a certas
iniciativas neste domínio. E m diversos outros países, as autoridades começ a r a m igualmente a e n f r e n t a r a questão». Vejam-se indicações sobre determin a d a s iniciativas no citado relatório do Director-Geral do B.I.T.
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os problemas sociais da velhice e prepararem projectos com vista

à sua solução e mesmo, em certos casos, a fazer votar leis ou a
publicar decretos tendentes a tornarem menos dura a condição das
pessoas idosas.

Mas não deve passar-se em silêncio o facto de aqueles mesmos
que pela sua preparação e pela sua profissão melhor podem acompanhar a evolução das realidades sociais haverem tardado a dar-se
conta do que efectivamente
representa o avanço da idade nas sociedades modernas 48.
E é por aí mesmo que este exemplo mais claramente mostra um
tipo importante de obstáculos que podem impedir ou dificultar
a percepção de certas situações colectivas de inferioridade mesmo
bastante graves. Muitas delas, com efeito, escapam em grande
medida à observação vulgar. O seu conhecimento pressupõe uma
larga informação de ordem estatística e outra que o comum das
pessoas não encontra facilmente ao seu alcance, nem saberia utilizar na forma por que ela se apresenta. Assim, os interessados frequentemente «fixam-<se» na singularidade da sua situação — e na
concreta situação de cada um há sempre evidentemente muito de
singular — e os outros... os outros vão dormindo mais ou menos
tranquilos.
Queria, para concluir esta parte, referir um outro grupo de
obstáculos que podem opor-se à apreensão duma situação colectiva
de inferioridade pelos próprios interessados. Estes obstáculos entravam não o entendimento do carácter colectivo
da situação mas
a percepção da inferioridade em si mesma49.
Consistem eles nos factores de distorção que jogam do exterior
no sentido de levarem a uma visão idealizada da situação mais desfavorecida e/ou a uma visão pessimista da situação mais favorecida. Os privilegiados mostram-se com frequência pródigos em
darem aos desfavorecidos «razões» de se sentirem «felizes» com a
sua sorte.
Frases feitas — por ex. «pobrete-alegrete» —, histórias infantis — como a do sapateiro que só reencontra a felicidade quando
perde o dinheiro— e outras «histórias» poderiam servir como
primeira ilustração dum género muito variado de argumentos
mais ou menos «amortecedores», nas intenções senão nos efeitos.
O mito milenar do Eterno Feminino constitui, no entanto, pela
sua comprovada eficácia não só no passado mas mesmo nos nossos
dias, um exemplo mais interessante e sugestivo dos factores de
48
49

Cfr. a s introduções à s obras citadas n a s notas 44 e 45 .
Aqui é que a ambiguidade desta noção, por virtude de ela se definir
em função de determinados valores, aparece bastante claramente. M»ais u m a
vez assinalo que n ã o me é possível considerar aqui as dificuldades de ordem
metodológica que a propósito dela se suscitam.
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distorção a que acima aludi. Ê um facto conhecido que muitas
mulheres não manifestam qualquer entusiasmo por aquilo que se
convencionou chamar —não sem razão, aliás— a promoção feminina. Isso pode explicar-se por muitas razões, a menos importante das quais não é seguramente a relutância em descerem do
equívoco pedestal em que aquele mito as colocou. Ora não parece razoável duvidar de que a função social desse mito foi, ao longo dos
séculos, a de manter a mulher numa situação de inferioridade — e
de marginalidade em relação à civilização do homem— sob a
aparência de a glorificar...
13. Descontentamento social e informação
Desta exposição, gostaria de destacar duas ideias que nada têm
de original uma nem outra, mas merecem ser lembradas.
No mundo em que vivemos, a eclosão dos problemas sociais
deste tipo é fortemente favorecida antes de mais nada pela constante dilatação das possibilidades de comparações, mesmo entre situações muito distantes no espaço.
Mas por deficiências de informação, tanto de ordem qualitativa
como de ordem quantitativa, e também por outros motivos, essas
comparações são muitas vezes falseadas, saldando-se por resultados
que não são objectivamente verdadeiros.
Quem ame a verdade não pode deixar de desejar que o comum
das pessoas seja informado mais amplamente e mais correctamente
sobre as realidades sociais, para o que se tornaria necessária uma
literatura de autêntica divulgação — no sentido
nobre da palavra —
de que mal se vêem ainda hoje as primícias50.
Essa mais larga e melhor informação poderia, em muitos casos,
eliminar ou atenuar descontentamentos que se fundam em equívocos. Noutros, porém, teria o efeito de agravar insatisfações já
existentes e noutros ainda de suscitar novas insatisfações. Mas — e
aqui está a nota fundamental a reter — a insatisfação, o descontentamento, o problema social (da espécie considerada) não são
propriamente um «mal» em si, direi mesmo que antes pelo contrário — a não ser, bem entendido, para quem queira salvaguardar
a todo o custo o «statu quo».
§ 3.° — Convicção da possibilidade de melhoria
14. Para que uma situação colectiva de inferioridade suscite um
50
Cfr. SAUVY, La Nature..., ob. cit., pp. 269-287. Como o A. observa
(p. 284), toda a informação do público numa vasta escala deveria satisfazer
ia três exigências: agrado, fidelidade, cia/reza.
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problema social é necessário ainda que se apresente ao espírito a
possibilidade de ela vir a ser superada ou em todo o caso melhorada por acção do homem.
Hoje, muito especialmente nos países desenvolvidos, a maioria
das pessoas partilha duma tal confiança na capacidade do homem
para alterar a sua condição que só perante algumas hipóteses-limite
essa possibilidade (actual ou virtual) deixa de lhe aparecer como
a evidência mesma.
Contudo, esta confiança, sobretudo enquanto atitude generalizada, é algo de relativamente recente na história da humanidade.
A concepção «racionalista» e voluntarista da vida que se difunde na Europa a partir do séc. xvm51— mas que, na realidade,
começa a preparar-<se no Renascimento — difere tanto da atitude
tradicional, do homem perante o seu destino que não falta quem a
propósito desta viragem fale de revolução— uma revolução «fáustica», chamou-a alguém. Como nota um autor, «o acento deslocou-se
da conservação do mundo e do homem no mundo para a mobilização
do mundo em proveito do homem» 52. «Mais precisamente ainda
— observam outros — o homem incluiu-se a si próprio no seu campo de observação. Tomou-se a si próprio como objecto de experiência, como meio para atingir os fins que se fixava. Revolução prodigiosa» 53 54, acrescentam a justo título estes autores.
Já abalado nos seus próprios fundamentos, o império da fatalidade ir-se-ia depois constantemente reduzindo na medida mesmo
em que os incessantes progressos científicos e técnicos, o crescimento económico e a elevação do nível de vida ofereciam suportes
palpáveis a um acréscimo de confiança nas potencialidades humanas.
Muito grande nas sociedades evoluídas, esta confiança — que,
convém notá-lo, não deixa de acompanhar-se frequentemente de
«primarismos» e ingenuidades sobre os quais não posso agora
deter-me55 — tende hoje a generalizar-se a todo o planeta. E tam51

Quando o espírito de pesquisa científica começa a t r i u n f a r da magia,
quando o mecanismo implacável do recurso sistemático à experiência começa
a p r e p a r a r u m a civilização com características essencialmente novas, que
Max WEBER havia de resumir n a palavra «racionalização», entendendo por a í :
«a organização da vida, por divisão e coordenação das diversas actividades,
n a base dum estudo preciso das relações entre os homens, com os seus instrumentos e o seu meio, em vista duma maior eficácia e um maior rendimento»
(FREUND, Sociologie de Max Weber, Paris, P.U.F., 1966, p. 16)
52
ARIES, P h . — Histoire des populations françaises et de leurs altitudes
devant Ia vie, depuis le XVIII6 siècle. Paris, Seuil, 1948, p . 547, por JANNE,
H . e M O R S A , J . , ob. cit., p>. 50.
53
J A N N E e M O R S A , o b . cit., p . 50.
54

Caberia aqui evocar de novo Max WEBER e a sua distinção entre a
ética do fatalismo e a ética da responsabilidade...
55
Sobre a «crença n o progresso» como ideia-força n a s sociedades
m o d e r n a s e os seus aspectos m a i s contestáveis ver, p o r exemplo, LECLERCQ, J .
— Leçons de Droit Naturel. Vol. I — Le Fondement du Droit et de Ia Sociétê

bém esse facto não contribui pouco para a proliferação dos pro
blemas sociais nos nossos dias.
Â luz destas ligeiras considerações sobre um assunto que as
mereceria bem mais longas se poderá também entender o facto,
à primeira vista surpreendente, de muitas vezes o descontentamento se ir acentuando à medida mesmo que a situação começa
a beneficiar de certas melhorias. Os que por muito tempo suportaram pacientemente um infortúnio que julgavam sem remédio
começam a achá-lo intolerável, a partir do momento em que descobrem ser afinal possível verem-se livres dele56.
Entre a noção que se tem do que é possível e a noção de como
as coisas devem ser encaminhadas existem estreitos e evidentes
liames. Em primeiro lugar, o dever ser recorta-se logicamente na
gama das hipóteses definidas pela concepção do poder ser. Em segundo lugar, o que se admite poder ser em matéria de elevação das
condições de vida e de bem-estar é quase sempre, no mundo em que
vivemos, desde logo pensado como devendo ser.
Isto leva-nos directamente à consideração dos elementos valorativos implicados na experiência do problema social.
§ 4,0 — Juízos de valor sobre a situação e concepções normativas
15. Importância e complexidade dos elementos valorativos

Uma situação colectiva de inferioridade (considerada de sua
natureza não insuperável) só verdadeiramente suscita um problema social na medida em que se julga que ela deve ser corrigida.
Este deve ser que a denúncia do problema postula define-se em
função de determinadas concepções normativas que estão evidentemente muito longe de apresentarem um carácter de permanência
e universalidade. Se, todavia, os problemas deste tipo surgem com
tanta frequência nos nossos dias há-de ser decerto (não exclusivamente, mas também) porque no xadrez intrincado das atitudes,
ideias e estados mentais contemporâneos, para além de divergências demasiado flagrantes para merecerem ser sublinhadas, se manifestam fortes tendências que convergem para a contestação desse
género de situações.
Embora a partir daqui o estudo do problema social assuma
realmente foros de grande complexidade, não quereria deixar de
— 3.a ed,. N'amur — Louvam, Wesmael — Charlier (S.A.) Société cTÉtudes
Morales, Sociales et Juridiques, 1947, pp. 110 e ss. (Veja-se, no entanto, todo
o capítulo
sobre o progresso).
56
Cfr. o interessante trecho de TOCQ,UEVILLE cit. por SAUVY, La N ature...,
ob. cit., p. 110.

fazer algumas breves observações sobre dois elementos importantes das concepções, contingentes e várias, que se encontram na sua
origem.
16. Comparações e valores. As aspirações ao «bem-estar»
Quando se diz duma situação que ela deve ser corrigida no
sentido de dever ser aproximada doutra ou doutras que lhe são
superiores não se está apenas, bem entendido, a exprimir uma reprovação das desigualdades existentes, mas também implicitamente
a fazer uma valoração positiva dos elementos pelos quais umas são
«superiores» às outras. É porque certas situações são consideradas
realmente superiores a outras que se julga conveniente aproximar
as segundas das primeiras.
Os critérios a partir dos quais se definem as ideias de superioridade e inferioridade relevam eles próprios, pelo menos em
grande parte —é por demais evidente—, de concepções normativas. Foi essa a razão por que até agora me abstive de considerações precisas acerca de tais palavras.
Mesmo agora vou limitar-me a algumas observações muito
superficiais sobre o assunto.
A inferioridade das condições materiais de existência57 — consideradas globalmente ou em algum dos seus aspectos— é, sem
dúvida, a que mais frequentemente dá lugar a contestação no
mundo em que vivemos.
Mas nem por se tratar de condições materiais de vida se pode
dizer que umas são superiores a outras se não por
referência a
um determinado sistema de necessidades e valores5S.
Mesmo no caso mais simples de dois indivíduos apenas, não se
podem comparar níveis de vida senão partindo da hipótese de que
as suas necessidades e os seus valores são idênticos. Facilmente se
adivinha quanto esta hipótese, já aleatória no caso de dois indivíduos, se pode afastar das realidades quando se passa à comparação dos níveis de vida de vastos conjuntos sociais no plano nacional e, por maioria de razão, no plano internacional. Os processos
de que os especialistas se servem para reduzirem a arbitrariedade
de tais comparações — que, apesar de tudo, continuam a ser sempre
57

Todas as reservas feitas, bem entendido, sobre o rigor do adjectivo
«materiais», que emprego apenas por razões de comodidade.
58
Cfr., em especial, o famoso relatório dum grupo de peritos designado
pelas N. U. que se intitula Rapport sur Ia déflniiion et Vévaluation des niveaux
de vie du point de vue international. Nova Iorque, 1954. Sobre este relatório
e questões aí tratadas há escritos inúmeros. Pela óptica adoptada, mais que
pelo valor do estudo em si, veja-se nomeadamente: URIBE VILLEGAS, Óscar —
«Sobre una posibilidad de esquematización de Ia problemática social», in Revista Mexicana de Sociologia, 1958, n.° 1, pp. 227-240.

muito arbitrárias, note-se — não nos interessam directamente aqui
porque, de facto, é a inferioridade reconhecida pelos sujeitos sociais, não a detectada pelos especialistas, que dá lugar ao problema.
Vão e pretensioso seria, sem dúvida, querer dar uma ideia,
mesmo pálida, da extrema diversidade das necessidades subjectivas
e dos valores em que se fundam os comparações efectivamente feitas pelos sujeitos sociais e, portanto, as suas conclusões quanto à
superioridade ou à inferioridade desta ou daquela situação.
O que, em termos muito gerais, pode notar^se é que a própria
intensificação deste tipo de comparações revela incidentalmente,
para além da assinalada diversidade de critérios, certas grandes
tendências, que de forma diferente e em grau variável, se vão manifestando um pouco por toda a parte: a redução acelerada da
passividade das populações, mesmo as mais atrasadas, ante as suas
condições materiais de existência; a generalização e o desenvolvimento ascensional das aspirações ao «bem-estar»; a aceitação
cada vez mais plena da ideia de que a elevação das condições materiais de existência e o aumento do conforto constituem um progresso.
Nós próprios, duma forma geral, participamos a tal ponto
destas atitudes, ideias e estados mentais que quase nos esquecemos
de que eles não existiram sempre, nem deixam de apresentar
aspectos contestáveis e contestados.
Antes de mais, a noção de bem-estar, com o sentido dinâmico
que em regra lhe atribuímos hoje, parece ser relativamente recente. Dalgum modo para nós ela projecta-se sempre no futuro:
corresponde menos a um estado de equilíbrio e satisfação definido
e duradouro do que a uma aspiração a «estar melhor». Se assim é,
como parece, para que o próprio bem-estar seja pensado torna-se
necessário que a possibilidade de estar-melhor seja entrevista59.
Mesmo que se recuse esta interpretação, não se negará a evidência de que a noção de bem-estar evolui^ englobando exigências
cada vez maiores. Ora o crescimento indefinido das necessidades,
seguido mais ou menos longinquamente dum acesso gradual aos
bens e serviços capazes de as satisfazerem, pode, a partir de certo
ponto pelo menos, não ser considerado um progresso e ser até considerado inconciliável com um verdadeiro progresso.
Para GANDHI, por exemplo, cujo pensamento exerceu, como se
sabe, enorme influência sobre uma parte importante da humanidade, o progresso estaria não na expansão das satisfações materiais, mas na restrição consciente e deliberada das necessidades.
Longe de desejar ver a índia atingir o nível e o estilo de vida das
sociedades desenvolvidas do Ocidente, GANDHI queria purificá-la das
contaminações estrangeiras e fazê-la encontrar o caminho duma
59
;
CRESPY, G. — Signification et ambigiáté du bie?i-être, in Économie
et Humanisme, 1963, n.° 150, pp. 9-16.
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verdadeira civilização que para ele se definia pia frugalidade e

pelo espiritualismo, sendo aquela condição necessária deste.
Seja o que for que nós possamos pessoalmente pensar desta
ou outra concepção do progresso humano e das relações entre o
ter e o ser, certo é que: a maioria dos homens no mundo de hoje
aspira a uma elevação das suas condições materiais de existência;
para muito® dos nossos contemporâneos, estas são tais que a sua
melhoria constitui condição indispensável mesmo de elevação espiritual; e, de qualquer modo, a renúncia ao ter para ser mais plenamente quase só se concebe como uma vocação pessoal, não como
um ideal colectivo, pelo menos partilhado por grandes massas.
17. A ideia de justiça
Ê, pois, uma inferioridade das condições «materiais» de vida
que mais frequentemente (embora não necessariamente) está em
causa neste tipo de problema social. Mas o problema só existe na
medida em que a situação colectiva de inferioridade é julgada injusta.
A variedade no espaço e no tempo das concepções de justiça
parece-me excessivamente clamorosa para que valha sequer a pena
insistir nela.
Mas este facto, aparentemente insignificante, merece, na realidade, ser destacado: os homens dirigem-se uns aos outros com
argumentos de justiça. Os que reivindicam prevalecem-se da justiça
e os que se recusam a satisfazer essas reivindicações também em
regra se não dispensam de tentarem justificar a sua atitude.
Decerto, na reivindicação como na recusa somos tentados a
ver antes de mais nada a defesa de interesses particulares. Certo
ainda que as concepções de justiça mostram uma irritante tendência para se amoldarem a esses interesses. Mas a questão
perturbante é esta: se os homens não acreditassem na eficácia dos
argumentos de justiça por que os usariam eles na luta pelos seus
interesses?
O aspecto mais apaixonante do problema social na modalidade
que temos vindo a considerar encerra-se neste paradoxo curioso:
«os sujeitos estão (ou parecem?) convencidos da existência duma
justiça social objectiva, mas, por outro lado, não vivem «problemas
sociais»
senão porque existe uma pluralidade de concepções de jus^
tiça».60
Esta pluralidade tem de ser dalgum modo superada para que
o problema se resolva ou se dissolva. Mas os sujeitos sociais podem
procurar superá-la de maneiras bastante diversas.
60
HOEFNAGELS, ob. cit., p. 120. A interrogativa entre parêntesis exprime
uma dúvida pessoal; não se encontra no texto citado.

Numa consideração elementar do assunto, duas hipóteses fundamentais são de distinguir:
— ou os sujeitos pretendem a todo o custo fazer prevalecer
uma determinada concepção de justiça;
—»ou procuram descobrir com o adversário uma solução realmente justa ou ainda chegar com ele a uma convenção de
justiça.61
A primeira atitude tende a excluir todo o diálogo. Se os sujeitos estão persuadidos de que não há qualquer possibilidade de
entendimento com o adversário, serão levados a encarar a violência como o único processo de sair do «impasse». Consoante o lado
de que os antagonistas se encontram, tratar-se-á para eles de revolução ou de repressão e declaração autoritária do que é ou não é
justo.
Mas uma atitude revolucionária não pode perdurar por muito
tempo e manter-se integralmente pura. Se a revolução não sobrevêm efectivamente num curto lapso de tempo, os grupos revolucionários —continuando embora em teoria a manterem-se fiéis ao
rigor dos seus principio® e a escalpelizarem todas as acomodações — não podem deixar de acabar eles próprios por aceitarem,
duma forma ou outra, certos compromissos com o sistema62.
Por outro lado, a repressão mesmo brutal das manifestações
de descontentamento não impede, em muitos casos, que essas manifestações venham efectivamente a determinar nos poderes
constituídos uma certa modificação de atitudes susceptível de,
a prazo mais ou menos longo, dar satisfação, também mais ou
menos completa, a reivindicações que, no imediato, se saldaram
por derrotas aparentes.
Desta sorte, a dualidade de hipóteses acima indicada está
longe de ser tão absolutamente irredutível como poderia parecer
à primeira vista.
Se uma verdadeira ruptura da coesão social não ocorre de
facto, as diversas concepções de justiça dificilmente manterão uma
perfeita impenetrabilidade umas em relação às outras; elas tenderão antes a influenciarem-se reciprocamente, podendo mesmo acabar certos dos seus elementos por se fundirem em sínteses instáveis
em torno das quais por algum tempo se estabelece um largo consenso.
Reencontramos aqui a ideia já exposta da existência dum
«ethos» social, dum conjunto de valores que — para além das diver61
HOEFNAGELS, passando bastante ligeiramente sobre a primeira hipótese, trata, duma forma desenvolvida, esta segunda, nas suas duas ramificações. Cfr. ob. cit., passim, pp. 114-127, sobretudo.
^ Cfr. as análises de SAUVY, in La Nature Sociale..., ob. cit., pp. 62 e ss.
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a ponto de fazerem esquecer todo o resto— o comum dos membros duma determinada sociedade aceita e sem o que ela própria
se desintegraria.
Na realidade, um certo consenso básico existe em toda a sociedade que se mantém coesa, mas é tanto menos facilmente apreensível o conjunto de valores em torno do qual ele se estabelece
quanto esses valores de modo nenhum se exprimem num corpo de
princípios estabelecidos duma vez para sempre, antes estão, pelo
menos parte deles, constantemente sujeitos a mudança. Como uma
consciência viva, observa um autor, «a consciência colectiva tem as
suas certezas e as suas dúvidas; perde as suas certezas mais profundas e outras vêm substituí-las; está sempre, pelo menos na
sociedade moderna, em perpétuo devir, sempre em busca duma
«melhor verdade»<*.
Mas não está excluído que através desse fluir permanente
possam discernir-se algumas grandes tendências. Parece claro,
por exemplo, que, desde os finais do séc. xvm, as sociedades europeias, e depois, por sua influência, muitas outras, vêm prosseguindo e mesmo realizando aos poucos, embora as realidades permaneçam sempre muito aquém dos valores proclamados, certos
ideais igualitários que não eram geralmente partilhados em épocas
anteriores e de que as origens se encontram, como se sabe, no radicalismo iluminista. A igualdade perante a lei constituiu uma primeira conquista de que hoje se tende a minimizar a importância
porque de há muito foi alcançada, mas que na época representou
uma vitória enorme sobre os privilégios anteriores. E a essa conquista, outras sucederam e vão, lentamente embora, sucedendo64.
Entretanto é certo que subsistem enormes desigualdades de
ordem económico-social mesmo nos países mais desenvolvidos
onde, todavia, elas são bem menores do que nos outros. Mas justamente essas desigualdades não beneficiam de aprovação geral. Algumas delas já hoje não encontram defensores nem sequer entre
os que estão do lado bom da barricada. Que voz se levanta hoje para
defender, por exemplo, as desigualdades perante os cuidados de
saúde ou as desigualdades perante o ensino que, todavia, subsistem
efectivamente, em maior ou menor escala consoante os países?
Decerto este silêncio pode esconder e esconde, sem dúvida, em
muitos casos, uma prudente hipocrisia. Não deixa de ser significativo, no entanto, que se julgue prudente calar eventuais objecções
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À luz desta evolução, é-se mesmo levado a atribuir um carácter muito
relativo à distinção que correntemente se estabelece entre igualdade formal
e igualdade material. Afigura-se que toda a igualdade é material enquanto
se não conquista, e formal quando definitivamente conquistada. Cfr.
LALANDE,
A. — Vocabulaire Technique et Critique de Ia Philosoptne, 8.a ed., Paris,
P.U.F., 1960, n.° Égalité, nota ao fundo das páginas 269-70.

a esses princípios. Entretanto, um tal silêncio não deixa, bem entendido, de favorecer a sua consolidação e mesmo a sua realização
progressiva. Â medida que uns se vão realizando, outros ideais se
esboçam e difundem, dando lugar a novos problemas, a novos dissídios e a novas procuras de bases de entendimento.
Assim como a igualdade perante a lei e a igualdade no sufrágio foram, a grande custo embora, conquistadas, assim como a
igualdade perante os cuidados de saúde, a igualdade perante o
ensino e a igualdade dé salário para trabalho de igual valor vão, aos
poucos, começando a realizar-se aqui e ali, e, em todo o caso, são
cada vez menos discutidas no plano dos princípios, assim talvez
também um dia cheguem a converter-se em realidades palpáveis
as outras ainda confusas aspirações que se polarizam em torno da
ideia duma igualdade de oportunidades para todos. Pois, na verdade,
tirando certos pensadores utópicos e um ou outro extremista, nunca
ninguém defendeu nem defende um igualitarismo absoluto. Só por
ignorância, estupidez ou má fé se podem confundir com semelhante
ideia as aspirações de muitos homens de hoje à redução ou superação de determinadas desigualdades, mesmo se nessas aspirações
há também por vezes alguns laivos de utopia.
Em todo o caso, é certamente a própria progressão das ideias
igualitárias que se manifesta na multiplicação deste tipo de problemas.
18. Referência à tese de Hoefnagels
Não quereria concluir sem dizer uma palavra sobre a visão
do problema social que HOEFNAGELS65—o autor holandês a que
atrás me referi — propõe na sua tese .
Segundo este autor, a vivência do problema social, analisada
em determinado nível de profundidade, consiste propriamente na
vontade de chegar com o adversário a uma solução em que triunfe
um ideal universal de justiça, isto é, uma concepção de justiça susceptível de ser aceite por todos. Consoante a atitude dos sujeitos
sociais, tratar-se-á de descobrir com outrem uma solução que seja
realmente justa ou de chegar com ele a uma definição convencional
da justiça.
Na primeira parte da sua tese, o autor limita-se a considerar
as sociedades modernas e é, portanto, só relativamente a elas que
chega a tal conclusão.
Mas depois é levado a formular uma questão muito mais ambiciosa, qual seja a de saber se deve atribuir-se não só ao homem mo«
es ]sj,a impossibilidade duma leitura completa da obra, vejam-se os três
últimos capítulos e as conclusões. Ao leitor mais apressado assinalarei como
particularmente merecedoras de atenção as pp. 120-7, 146-52 e 208 até ao fim
do volume.

demo, mas ao homem como tal, esta vontade de relações justas1. E
também a tal questão o autor acaba por dar uma resposta afirmativa, reconhecendo embora que ela não pode ser peremptoriamente
demonstrada e ainda que a vivência do problema social assume
aspectos bastante diferentes na sociedade moderna e nas socie*
dades tradicionais.
Deste modo, HOEFNAGELS chega à conclusão de que o conceito
de problema social pode ser considerado como uma categoria científica que indica uma propriedade geral da vida social e é susceptível de servir para caracterizar cientificamente uma situação social particular.
Assinalo esta concepção porque ela é original e interessante,
mas não posso, evidentemente, desenvolvê-la nem discuti-la aqui.
Seria preciso para o efeito um trabalho ainda mais longo do que
este.
Talvez a tese de HOEFNAGELS peque por uma minimização dos
antagonismos entre os homens. Mas numa época como a nossa
em que os conflitos de interesses e de valores parecem tantas
vezes inextricáveis e em que é, com frequência, tão grande a tentação de ceder ao desespero, esta tese não deixa de vir oportunamente lembrar certas verdades esquecidas, que R. ARON destaca no
seu prefácio: «não devemos crer que todas as sociedades estão votadas à dilaceração nem recusar às aspirações
dos homens qualquer
influência sobre o curso da história» m.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo não poderia conduzir, pela sua própria natureza
de simples esboço, a conclusões em sentido próprio. Mas, antes de
lhe pôr um termo provisório, gostaria ainda de fazer algumas considerações sobre os problemas sociais enquanto objecto de estudo
científico e enquanto tarefas propostas à política social.
Julgo haver mostrado, na medida em que importava fazê-lo
aqui, não haver sérias razões para que se duvide da possibilidade
de os problemas sociais serem estudados cientificamente. Julgo
que terá ficado também esclarecido que o estudo científico desses
problemas não pode em caso algum reduzir-se à análise dos aspectos mais superficiais e, portanto, mais directamente apreensíveis
dum «segmento» determinado do sistema social. Quer em extensão,
quer em profundidade, um tal estudo tem de ir consideravelmente
mais longe. Nenhum fenómeno social, mesmo encarado apenas na
pua superfície morfológica e ecológica, pode ser desintegrado do
sistema em que se insere. Mas é bom ter presente que nunca o projecto característico da investigação sociológica se limita a esse
«« Ob. cit, R. 25.
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nível epidérmico da realidade social. A insuficiência duma pesquisa que por aí se ficasse é tanto mais nítida no caso dos problemas sociais quanto estes decorrem propriamente das relações
conflituantes entre diversos níveis da realidade social, dos mais
superficiais aos mais porfundos, que são os dos valores e os dos
estados mentais e actos psíquicos colectivos. Se houvesse de indicar
aqui um verdadeiro exemplo (no sentido forte da palavra) de estudo
científico de problemas sociais, e um só, não hesitaria um momento
em apontar a obra imperecível, de Gunnar MYRDAL: An
American
67
Dilemma. The Negro Problem and Modern Democracy

Convém precisar agora que se à sociologia cabe, sem dúvida,
uma tarefa de primordial importância no estudo científico dos problemas sociais, este exige, no entanto, imperativamente o concurso
de numerosas mitras disciplinas, que, no respeitante a certos problemas, pelo menos, não se circunscrevem sequer —nem de
longe — aos limites das chamadas ciências sociais.
Quero ainda sublinhar fortemente a ideia de que o estudo
científico dos problemas sociais tem de ser prolongado pelo estudo
das discrepâncias
latentes entre valores colectivos e actualidade
social68. Obstáculos inumeráveis podem de facto impedir a tomada
de consciência de certas discrepâncias pelos sujeitos sociais ou a
pua pública denúncia, ela própria geralmente indispensável a uma
mais ampla consciencialização. As ligeiras observações que fiz a
respeito do assunto não podem dar senão uma ideia vaguíssima da
resistência que factores de vária ordem não raro opõem à conversão de determinadas situações em problemas sociais reconhecidos.
No âmbito destas considerações não me é possível esclarecer
convenientemente a contribuição que a sociologia, coadjuvada por
outras ciências, pode dar para a solução dos problemas sociais ou,
se se quiser, as relações entre a sociologia e a política social. Temática que, no entanto, haveria grande interesse em abordar no prolongamento directo dos assuntos aqui tratados. Limito-me assim
a remeter o leitor interessado para dois estudos que, embora de
índole bastante diversa, se me afiguram, completados um pelo
outro, perfeitamente elucidativos. Trata-se, aliás, de estudos já citados neste artigo: um, mais teórico, mais profundo e, portanto,
menos facilmente acessível que o outro é de G. MYRDAL e intitula-se
The relation between social theory and social policy; o outro é o
livro de H. JANNE e J. MORSA, Sociologie et politique sociale ãans
Jes pays occidentaux.
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Nova Iorque — Londres, H a r g e r , 1944. E s s a obra foi realizada com
a colaboração
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Os autores que n a definição do problema social n ã o fazem intervir
a experiência vivida dessa discrepância pelos sujeitos sociais falam p o r vezes
aqui de problemas latentes, ou ainda de problemas, tout court.

Resolver problemas sociais parece propósito tão característico
da política social que muitas vezes esta tem sido definida precisamente por referência a tal objectivo. Esse género de definição
suscita um certo número de objecções. Não vou aqui assinalá-las
todas mas apenas chamar a atenção para determinados pontos que,
na sequência das observações anteriormente feitas, me parece mais
importante pôr em relevo:
1.°) a solução de inúmeros problemas sociais só pode, na realidade, ser alcançada através da conjugação de várias das
políticas que tradicionalmente se distinguem, parecendo
ocioso lembrar, em especial, a interdependência e a complementariedade das políticas económica e social;
2.°) de bem curta vista seria uma política social que se propusesse apenas resolver problemas sociais descurando todo
o empenho preventivo e bem assim toda a preocupação de
constantemente melhorar situações que deixaram já de
suscitar verdadeiros problemas sociais;
3.°) independentemente doutras razões, uma política social
pode desinteressar-se —• desinteressa-se sempre — de certos problemas sociais, ou porque recusa os valores à luz
dos quais eles se definem, ou porque eles se baseiam numa
visão errada das realidades;
4*°) qualquer política social, se é guiada por uma verdadeira
solicitude pelas dificuldades e sofrimentos dos homens,
tem de estar atenta também às situações que, encontrando-se em conflito com os valores por ela reconhecidos, não
são apresentadas por ninguém como problemas sociais,
nomeadamente por as suas vítimas carecerem em extremo
de força actual e mesmo potencial para interessarem as
pessoas ou os grupos que na sociedade se fazem ouvir.
Reconhecer que um problema social existe é coisa completamente diferente de dizer que o dever ser nele implicado merece ser
cumprido. Dizer que a propósito de certa situação não se levanta,
num momento determinado, um problema social em sentido próprio —ou melhor, no sentido aqui atribuído a esta expressão — é
coisa completamente diversa de dizer que ela não deve ser melhorada ou merecer mesmo uma atenção prioritária.
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