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Resumo Este texto começa por discutir as características comuns do modelo
de welfare dos países da Europa do Sul, adoptando a perspectiva de que tanto
os processos macro-históricos quanto as transformações sociais são decisivos para
o seu desenvolvimento. Numa segunda parte, são discutidas as semelhanças que
a protecção social, o mercado de trabalho e a família apresentam nesta região, bem
como a forma como as três dimensões se interligam. O artigo conclui sublinhando
a importância de uma abordagem segundo “modelos”. No entanto, é também
defendida a necessidade de desenvolver abordagens específicas sobre cada um dos 
casos. Isto é particularmente importante nos países da Europa do Sul, onde
a produção de bem-estar apresenta um conjunto de características específicas
ainda não suficientemente estudadas pela literatura.

Palavras-chave Europa do Sul, welfare, protecção social, mercado de trabalho,
família.

Hell has no fury like a mis la bel led spe ci men
[Pe ter Bald win, 1996]

Os mundos dos modelos de welfare

O fac to de as po lí ti cas so ci a is se rem cada vez mais vis tas quer como par te in te gran -
te das eco no mi as po lí ti cas na ci o na is, quer como ele men tos de fi ni do res da na tu re za 
dos es ta dos mo der nos, tem con tri bu í do para tor nar o es tu do do es ta do pro vi dên -
cia par ti cu lar men te po pu lar en tre os ci en tis tas so ci a is.1 Assim, es tu dar a for ma
como aque les va ri am de país para país tem-se re ve la do im por tan te, não ape nas
para com pre en der di nâ mi cas mais ge ra is da eco no mia po lí ti ca, mas, tam bém, para
de sen vol ver hi pó te ses so bre pa í ses es pe cí fi cos. Des te modo, a for ma como hoje
con ce be mos os es ta dos pro vi dên cia é, em lar ga me di da, tri bu tá ria de uma ló gi ca
com pa ra ti va, as sen te na agre ga ção de pa í ses em tor no de as pec tos ins ti tu ci o na is e
cons te la ções de out puts.

Foi nes te con tex to que o am pla men te ci ta do li vro de Gøsta Esping-Ander sen
(1990) — The Three Worlds of Wel fa re Ca pi ta lism — des per tou um in te res se re no va do
em tor no do es tu do dos es ta dos pro vi dên cia nas so ci e da des do ca pi ta lis mo avan -
ça do. Ao aban do nar a ló gi ca das pes qui sa an te ri o res, cen tra das ma i o ri ta ri a men te
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ou em con fi gu ra ções ideais tí pi cas ou nos ní ve is e ti pos de des pe sas so ci a is, a abor -
da gem de Esping-Ander sen trans for mou os es tu dos com pa ra ti vos so bre po lí ti cas
so ci a is. De acor do com Fran cis Cas tles e De bo rah Mit chell (1993: 100), a con se quên -
cia foi que as ta re fas de in ves ti ga ção nes te cam po alar ga ram-se de uma des cri ção
dos fac to res que de ter mi nam a na tu re za dos di ver sos ti pos de in puts, para um de -
sa fio tri plo:

— es ta be le cer com pre ci são a na tu re za das li ga ções que ope ram em cada país,
bem como en tre áre as de po lí ti cas;

— lo ca li zar as con fi gu ra ções am plas que pro vi den ci am o bem-es tar e que ca rac -
te ri zam os es ta dos pro vi dên cia con tem po râ ne os;

— pro cu rar ra zões para que con fi gu ra ções par ti cu la res ocor ram em pa í ses
es pe cí fi cos.

Ain da que su je i to a uma sé rie de crí ti cas, que ele pró prio re co nhe ceu e pro cu rou su -
pe rar no seu li vro mais re cen te (1999), Esping-Ander sen pro cu rou li dar com es tas
três di men sões a par tir de uma pers pec ti va ma cro e com pa ra ti va. Par tin do dos
con ce i tos de “des mer ca do ri za ção” de Karl Po lan yi (1944), de “ci da da nia so ci al” de 
T. H. Mars hall (1950), dos mo de los ideais tí pi cos de po lí ti cas so ci a is de Ri chard
 Titmuss (1974) e, es sen ci al men te da co di fi ca ção des tes con ce i tos le va da a cabo pela
es co la da po wer re sour ces the ory, Esping-Ander sen de fi niu o con ce i to de “mo de lo de 
wel fa re”.2 Este con ce i to tor nou-se um ins tru men to par ti cu lar men te po de ro so para
a com pre en são de como as po lí ti cas so ci a is in flu en ci am o fun ci o na men to do mer -
ca do de tra ba lho, bem como es tru tu ras so ci a is mais am plas e de como nes te pro ces -
so uma sé rie de fac to res se in ter li gam. Assim, Esping-Ander sen agru pa pa í ses em
mo de los atra vés de três prin cí pi os teó ri cos que fun ci o nam en quan to agre ga do res
de in di ca do res: os efe i tos da ci da da nia so ci al na po si ção dos in di ví du os pe ran te o
mer ca do de tra ba lho; o sis te ma de es tra ti fi ca ção so ci al que daí re sul ta; e a re la ção
que se es ta be le ce en tre es ta do, mer ca do e fa mí lia na pro vi são so ci al. De modo a
iden ti fi car e clas si fi car os “mo de los de wel fa re”, uti li za um con ce i to de ter mi nan te:
“des mer ca do ri za ção”, en ten di do en quan to “o grau se gun do o qual aos in di ví du os
ou às fa mí li as é pos sí vel man ter um ní vel de vida so ci al men te ace i tá vel, in de pen -
den te men te da par ti ci pa ção no mer ca do” (Esping-Ander sen, 1990: 37). Este con -
ceito é uma fer ra men ta que visa cap tar a ca pa ci da de dos es ta dos pro vi dên cia para
en fra que cer a su pre ma cia da re la ção mer ca do ri za da, re sul tan te da par ti ci pa ção
for mal dos in di ví du os no mer ca do de tra ba lho. De acor do com a sua li nha de ar gu -
men ta ção, a evo lu ção e o de sen vol vi men to dos es ta dos pro vi dên cia são con se -
quên cia das di fe ren tes res pos tas a pres sões com a vis ta à “des mer ca do ri za ção”, e é
atra vés des te pro ces so que é pos sí vel dis tin guir três mo de los dis tin tos de wel fa re —
o es can di na vo ou “so ci al-de mo crá ti co”; o con ti nen tal ou “cor po ra ti vo”; e o an -
glo-sa xó ni co ou “li be ral”.

As ca rac te rís ti cas prin ci pa is de cada um dos três mo de los têm sido abun dan -
te men te des cri tas e de ba ti das, pelo que dado o pro pó si to des te ar ti go, de bru -
çar-me-ei ape nas so bre o mo de lo “cor po ra ti vo”, pois, fre quen te men te, os pa í ses da 
Eu ro pa do Sul são vis tos como ver sões me nos de sen vol vi das des te.3
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Con tra ri a men te à ló gi ca de sen vol vi men tis ta dos di re i tos de ci da da nia, tal
como de fi ni da por T. H. Mars hall (1950), as ra í zes do es ta do pro vi dên cia nos pa í ses
in te gran tes do mo de lo “cor po ra ti vo” não se en con tram no pro ces so se quen ci al que 
re sul ta da con quis ta dos di re i tos de ci da da nia ci vil, po lí ti ca e, con se quen te men te,
so ci al, mas, sim, na ten ta ti va de es ta dos au to ri tá ri os con te rem este mes mo pro ces -
so. Nos pa í ses da Eu ro pa con ti nen tal, as po lí ti cas so ci a is fo ram fre quen te men te
uti li za das por re gi mes au to ri tá ri os, si mul ta ne a men te, como for ma de abran dar a
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Modelo de welfare Dimensões típicas Países Riscos sociais
associados

Estratégias de resposta
aos cenários de crise

Continental ou
Corporativo

Regimes de protecção
segundo o estatuto
profissional

Protecção social dos
funcionários públicos
elevada

Áustria

Bélgica

França

Alemanha

Holanda

Luxemburgo

Discriminatório das
mulheres

Encargos sociais com a
mão-de-obra elevados

Excesso de peso das
despesas com pensões

Dificuldade em
responder a níveis
elevados de
desemprego

Indução da saída
precoce do mercado de
trabalho

Aumento da
produtividade

Prestações sociais de
desemprego e de
reforma antecipada
elevadas

Anglo-saxónico
ou Liberal

Prestações sujeitas a
condição de recursos

Importância do sector
privado nas pensões

Importância das
despesas privadas com
saúde

Reino Unido

Irlanda

Armadilhas de pobreza

Aumento da
desigualdade social e da 
pobreza

Trabalhadores pouco
qualificados e baixos
salários

Desregulação do
mercado de trabalho

Flexibilidade salarial,
redução do valor dos
salários mais baixos

Erosão do valor das
prestações

Redução de programas
sociais

Escandinavo ou
Social democrático

Acesso universal

Prestações igualitárias

Serviços de apoio às
famílias
desmercadorizados

Dinamarca

Finlândia

Suécia

Dificuldades de
financiamento

Dificuldades de
manutenção de níveis
elevados de qualidade
do serviço público

Limites do emprego no
sector público

Erosão do ideal
solidarístico subjacente

Expansão dos serviços
sociais, com criação de
emprego público

Expansão da
participação feminina no 
mercado de trabalho

Expansão do trabalho
em part-time

Desenvolvimento de
medidas activas de
inserção no mercado de
trabalho

Fon tes: Esping-Ander sen (1990: 69-78), Esping-Ander sen (1996: 10-20), Rho des (1997b: 61-62), adap ta do
de Pe dro so (1999).

Quadro 1 Os mo de los de wel fa re de Esping-Ander sen



mo bi li za ção dos mo vi men tos ope rá ri os e de au men tar a le al da de dos fun ci o ná ri os
pú bli cos a um es ta do cen tral, mu i tas das ve zes em bri o ná rio (note-se o caso pa ra -
dig má ti co da Prús sia no tem po de Bis marck, cla ra men te não mo vi do por ne nhu ma 
am bi ção so li dá ria).4 Uma ou tra in fluên cia de ci si va nas fun da ções des te mo de lo
pren de-se com a dou tri na so ci al do ca to li cis mo, no me a da men te atra vés da co di fi -
ca ção por esta do pa pel da fa mí lia e da co mu ni da de na tran si ção das so ci e da des
 feudais para as so ci e da des in dus tri a li za das.5 Assim, o pa pel de sem pe nha do pela
tra di ção é par ti cu lar men te im por tan te para a ga ran tia do bem-es tar, de sig na da -
men te atra vés da im por tân cia con ce di da a es tru tu ras pré-in dus tri a is — ao mes mo
tem po dis tin tas das for ças do mer ca do e dos in te res ses das clas ses ope rá ri as e que
se en con tra vam so ci al men te en cas tra das, quer na igre ja, quer na fa mí lia — ou ain -
da, atra vés da per pe tu a ção pú bli ca de for mas de so li da ri e da de que pre ce dem a in -
dus tri a li za ção, e daí o pa ra le lo en tre as mu tu a li da des e os es que mas ocu pa ci o na is
de se gu ro so ci al (Crouch, 2001: 178). Como tal, pode mes mo afir mar-se que o ob jec -
ti vo cen tral im plí ci to às po lí ti cas so ci a is nos pa í ses do mo de lo “cor po ra ti vo” é, não
a “des mer car do ri za ção” e a pro mo ção da mu dan ça so ci al por via da re dis tri bu i ção, 
mas, sim, a ma nu ten ção de for mas pre e xis ten tes de so li da ri e da de, ain da que a um
novo ní vel e pro cu ran do dar res pos ta aos ris cos tra zi dos pela so ci e da de in dus tri al.
É nes te sen ti do que um dos va lo res es sen ci a is que rege as po lí ti cas so ci a is nes tes
pa í ses é a pre ser va ção da co e são so ci al, sen do a in ter ven ção pú bli ca vo ca ci o na da
para a ga ran tia da es ta bi li da de e da se gu ran ça (Go o din e ou tros, 1999: 55).

Inti ma men te li ga da a es tas fun da ções ide o ló gi cas en con tra-se uma for ma
par ti cu lar de con ces são da res pon sa bi li da de na pro mo ção da co e são so ci al: o prin -
cí pio da sub si da ri e da de (Kers ber gen, 1995). Sub si da ri e da de que im pli ca
es que ma ti ca men te:

— que o es ta do não tra te de for ma igual to dos os in di ví du os e gru pos so ci a is
mas que, numa ati tu de ca rac te rís ti ca do cor po ra ti vis mo, lide com os gru pos
so ci a is de acor do com o seu sta tus;

— uma re lu tân cia da so ci e da de em de le gar po de res no es ta do, sen do este vis to
como o úl ti mo re cur so para a in ter ven ção so ci al, e so men te res pon sá vel pela
in ter ven ção quan do ou tras ins ti tu i ções, de na tu re za in ter mé dia, se mos tram
in ca pa zes;

— que os be ne fí ci os so ci a is para os ho mens adul tos se jam ca pa zes de subs ti tu ir,
em caso de ne ces si da de, o ní vel de ren di men tos fa mi li a res pre e xis ten tes
(Cas tles, 1994: 22-3).

Para usar a dis tin ção durk he i mi a na, nes te mo de lo, o pa pel das so li da ri e da des me -
câ ni cas é fun da men tal, ain da que o de sen vol vi men to das so li da ri e da des or gâ ni cas
seja re co nhe ci do como ne ces sá rio. É nes te con tex to que deve ser vis to o pa pel da fa -
mí lia pa tri ar cal na pro mo ção do bem-es tar, com o ho mem “ga nha-pão” li gan do o
agre ga do fa mi li ar à so ci e da de, atra vés da sua re la ção la bo ral, e a mu lher res pon sá -
vel pelo bem-es tar do agre ga do, li ga da às es tru tu ras so ci a is mais vas tas atra vés do
tra ba lho do ma ri do (Go o din e ou tros, 1999: 52).

A or ga ni za ção ins ti tu ci o nal e a es tru tu ra de be ne fí ci os nos es ta dos
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pro vi dên cia que com põem o “mo de lo cor po ra ti vo” re sul tam des te con tex to ide o -
ló gi co e so ci al. Como su bli nha Esping-Ander sen, “a es sên cia do ‘mo de lo cor po ra -
ti vo’ as sen ta numa mis tu ra de seg men ta ção ba se a da no sta tus com fa mi li a ris mo"
(1999: 81). Con se quen te men te, to das as po lí ti cas, quer de ga ran tia de ren di men tos,
quer de sa ú de, en con tram-se re la ci o na das di rec ta men te com o es ta tu to do agre ga -
do fa mi li ar no mer ca do de tra ba lho. Ain da que hoje em dia se as sis ta a mu dan ças e
a al gu ma té nue con ver gên cia por for ça da eu ro pe i za ção, a ló gi ca bis marc ki a na de
se gu ro so ci al ocu pa ci o nal obri ga tó rio é do mi nan te e, com a ex cep ção da as sis tên cia 
so ci al, os be ne fí ci os so ci a is e as re gu la men ta ções que os re gem são di fe ren tes de
acor do com o gru po pro fis si o nal de per ten ça. Os es que mas de pro tec ção so ci al ba -
se i am-se es sen ci al men te em trans fe rên ci as mo ne tá ri as, uti li zan do um me ca nis mo
ho ri zon tal de dis tri bu i ção, não pro mo ven do, de for ma ge ne ra li za da, ser vi ços de
apo io à fa mí lia. Uma ou tra ca rac te rís ti ca des te mo de lo pren de-se com a sua na tu re -
za du a lis ta, i.e., os in si ders en con tram-se fir me e efec ti va men te pro te gi dos, ao mes -
mo tem po que os out si ders (aque les que ou não têm uma car re i ra con tri bu ti va só li -
da ou tra ba lham nas mar gens do mer ca do de tra ba lho for mal e no mer ca do in for -
mal) são dis cri mi na dos e de i xa dos sob a pro tec ção de re des in ci pi en tes de as sis tên -
cia so ci al.

A prin ci pal con se quên cia des ta con fi gu ra ção, quer no que se pren de com o
fun ci o na men to do mer ca do de tra ba lho, quer no que se pren de com a dis tri bu i ção
de ren di men tos, é que, de vi do à su pre ma cia do ob jec ti vo co e são so ci al, é dada pri o -
ri da de à pro tec ção do adul to “ga nha-pão” com uma re la ção la bo ral for mal e du ra -
dou ra. Des te modo, no me a da men te quan do com pa ra dos com os pa í ses per ten cen -
tes quer ao “mo de lo li be ral”, quer ao mo de lo “so ci al-de mo crá ti co”, es tes pa í ses
apre sen tam ní ve is de de sem pre go mais ele va dos, afec tan do es sen ci al men te as mu -
lhe res e os jo vens, com bi na dos com ta xas de em pre go ba i xas para es tes dois gru -
pos. Ain da as sim, a per cen ta gem de fa mí li as po bres, bem como o ín di ce de Gini,
apre sen tam va lo res não dis tan tes dos do “mo de lo so ci al-de mo crá ti co” — usu al -
men te vis to como um ben chmark a este res pe i to.

De acor do com Esping-Ander sen, o qua dro ge ral das ca rac te rís ti cas princi -
pais do mo de lo “cor po ra ti vo” ade qua-se aos pa í ses do ca pi ta lis mo avan ça do da
Eu ro pa Con ti nen tal, mas, tam bém, aos pa í ses da Eu ro pa do Sul. Espe ci al men te nos 
seus pri me i ros tra ba lhos so bre o tema, Esping-Ander sen de vo ta pou ca aten ção aos
pa í ses da Eu ro pa do Sul, fa zen do de ri var as suas ca rac te rís ti cas da que las en con tra -
das nos pa í ses con ti nen ta is e as su min do que aque les são ver sões pou co de sen vol -
vi das des tes.6 Na ver da de, como re fe ria Francis Cas tles, em 1995, olhan do para o
out put dos es tu dos com pa ra dos so bre o es ta do pro vi dên cia, é como se a Eu ro pa do
Sul não exis tis se. Entre tan to, a in ves ti ga ção cen tra da no es ta do pro vi dên cia des tes
pa í ses tem-se de sen vol vi do, le van tan do uma sé rie de ques tões so bre a ca pa ci da de
do mo de lo “cor po ra ti vo” para com pre en der e ex pli car a di ver si da de dos pa í ses
que, à par ti da, o com põem. É, hoje, cla ro que não só não há ra zão para ex clu ir es tes
pa í ses dos es tu dos com pa ra ti vos, como, tam bém, as suas es pe ci fi ci da des co lo cam
em ca u sa os pró pri os pres su pos tos em que as sen tam es tes es tu dos. Como es cre ve
Luis Fla quer, re fe rin do-se à si tu a ção ac tu al da Eu ro pa do Sul, “os seus pro gra mas
de subs ti tu i ção de ren di men tos não são re si du a is, os seus es ta dos pro vi dên cia
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es tão subs tan ci al men te de sen vol vi dos e os da dos dis po ní ve is já não são dis po ni bi -
li za dos de for ma de sa de qua da. Estes pa í ses po dem en si nar-nos bas tan te so bre as
re la ções com ple xas que se es ta be le cem en tre o es ta do, o mer ca do e a fa mí lia, con si -
de ra dos os três ali cer ces do edi fí cio do bem-es tar” (2000: 15). No en tan to, para ava -
li ar a uti li da de de to mar os pa í ses da Eu ro pa do Sul como cons ti tu in do um quar to
mo de lo, é im por tan te ter em con si de ra ção as crí ti cas mais ge né ri cas à abor da gem
de Esping-Ander sen.

Os limites dos três mundos de welfare

Uma de ter mi na da ti po lo gia de wel fa re só é vá li da e útil em ter mos re la ti vos e ten do
em con si de ra ção, quer o seu po ten ci al he u rís ti co, quer a sua re le vân cia ana lí ti ca
(Fer re ra, 1997: 23-4).7

Des ta pers pec ti va epis te mo ló gi ca re sul ta uma sé rie de con se quên ci as para o
es tu do dos mo de los de wel fa re no âm bi to da abor da gem tríp ti ca pro pos ta por
Esping-Ander sen, nas qua is ra di ca a ne ces si da de e uti li da de de cri ar um quar to
mo de lo.8 Con se quên ci as es tas que se pren dem com a ca pa ci da de de um de ter mi -
na do mo de lo re flec tir a di ver si da de in ter na dos pa í ses que o com põem e com a per -
ti nên cia e exa us tão dos cri té ri os uti li za dos para agru par os pa í ses.

Se é ver da de que a ti po lo gia pro pos ta por Esping-Ander sen é um ins tru men -
to po de ro so para pro mo ver hi pó te ses e com pre en der de for ma ma cro as di nâ mi cas
dos es ta dos pro vi dên cia (as sim como da in te rac ção en tre es tes), o mer ca do de tra -
ba lho e os agre ga dos fa mi li a res, esta re ve la, con tu do, li mi ta ções ao ní vel da com -
pre en são das nu an ces e es pe ci fi ci da des de cada um dos pa í ses que fa zem par te de
um mo de lo. Isto é, por su bli nhar as se me lhan ças em de tri men to das di fe ren ças, in -
cor re o ris co de pre ju di car o seu pró prio po ten ci al ex pli ca ti vo. Isto re me te-nos, cla -
ra men te, para os cri té ri os em que se ba se ia a agre ga ção de pa í ses em “mo de los de
wel fa re”.

Po de mos dis tin guir dois ti pos de crí ti cas aos cri té ri os uti li za dos por
Esping-Ander sen. Um pri me i ro que se pren de com o ca rác ter et no cên tri co da sua
abor da gem e um se gun do, ain da que in ter li ga do, que tem a ver com os li mi tes do
con ce i to de des mer ca do ri za ção.

Na ver da de, na sua abor da gem, a de fi ni ção de es ta do pro vi dên cia, bem como 
da for ma como este se de sen vol veu, é ba se a da no mo de lo es can di na vo e na pers -
pec ti va da es co la de po wer re sour ces. Se é ver da de que esta ex pli ca ção fun ci o na ge -
ne ri ca men te no que toca aos pa í ses es can di na vos, o mes mo não se apli ca em re la -
ção a ou tros pa í ses. Esta es tre i te za teó ri ca cria pro ble mas à com pre en são do de sen -
vol vi men to de es ta dos pro vi dên cia nou tras re giões, li mi tan do a com pre en são das
in te rac ções que des tes re sul tam (Boje, 1996: 17). A uti li za ção do con ce i to de “des -
mer ca do ri za ção” como in di ca dor pri mor di al para a clas si fi ca ção dos es ta dos pro -
vi dên cia, as sen ta pre ci sa men te numa pers pec ti va cen tra da na re a li da de es can di -
na va, em que o prin ci pal ins tru men to de ga ran tia de bem-es tar se en con tra
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as so ci a do aos me ca nis mos de subs ti tu i ção de ren di men tos, i. e., aos es que mas de
se gu ran ça so ci al. Fa zer de ri var o es sen ci al da na tu re za de um mo de lo de wel fa re a
par tir da for ma como os es que mas de subs ti tu i ção de ren di men tos des mer ca do ri -
zam a si tu a ção dos in di ví du os re la ti va men te ao mer ca do de tra ba lho, não só ne gli -
gen cia o pa pel de ou tras di men sões na ga ran tia do bem-es tar, como pode ser um
obs tá cu lo à com pre en são de di nâ mi cas mais com ple xas e di ver sas das que de ri -
vam do pa pel dos me ca nis mos for ma is de se gu ran ça so ci al.

Assim, para com pre en der a pro du ção do bem-es tar nos pa í ses do ca pi ta lis mo 
avan ça do há, não ape nas, que cen trar a aten ção na ca pa ci da de des mer car do ri za do -
ra do es ta do pro vi dên cia, mas, tam bém, com in ten si da de se me lhan te, na for ma
como a ac ção des te in te ra ge com os dois ou tros ali cer ces des ta pro du ção: o mer ca -
do de tra ba lho (for mal e in for mal) e os agre ga dos fa mi li a res. Foi nes te con tex to que 
sur gi ram as crí ti cas que sa li en tam a im por tân cia das ques tões de gé ne ro para com -
pre en der as po lí ti cas so ci a is, e de for ma mais am pla a for ma ção e a es tru tu ra ção
dos es ta dos pro vi dên cia.9

De acor do com in ves ti ga do res que têm re flec ti do so bre a im pli ca ção do gé ne -
ro nas po lí ti cas so ci a is, as pers pec ti vas tra di ci o na is de in ves ti ga ção do es ta do pro -
vi dên cia não to ma ram em con si de ra ção um nú me ro de for mas de pro vi são de
bem-es tar. Como su bli nha Jane Le wis, “a re la ção cru ci al é não ape nas en tre tra ba -
lho as sa la ri a do e bem-es tar, mas en tre tra ba lho as sa la ri a do, tra ba lho não as sa la ri a -
do e bem-es tar (…) con ce i tos como des mer ca do ri za ção e de pen dên cia têm um sig -
ni fi ca do de gé ne ro ra ra men te re co nhe ci do. Qu an do Esping-Ander sen fala de des -
mer ca do ri za ção en quan to um pré-re qui si to ne ces sá rio à mo bi li za ção po lí ti ca, o
tra ba lha dor que ele tem em men te é ho mem e a sua mo bi li za ção pode de pen der
tan to do tra ba lho fe mi ni no do més ti co e não as sa la ri a do como das po lí ti cas es ta ta is. 
(…) A di vi são de si gual do tra ba lho não as sa la ri a do em ba cia as dis tin ções di co tó -
mi cas en tre de pen den te e in de pen den te, mer ca do ri za do e des mer ca do ri za do”
(1992: 160-1). Des te modo, os mo de los po dem va ri ar, não ape nas de acor do com a
na tu re za da des mer car do ri za ção que pro mo vem, mas, tam bém, de acor do com a
for ma como se afas tam do pa ra dig ma do ho mem “ga nha-pão”.

No cen tro des tas crí ti cas en con tra-se, em úl ti ma aná li se, o pa pel da fa mí lia na
ga ran tia do bem-es tar e, con se quen te men te, na con fi gu ra ção dos mo de los — ou
seja, a fa mí lia não deve ser en ca ra da como uma ques tão sec to ri al na aná li se da pro -
du ção do bem-es tar, mas, pelo con trá rio, en quan to uma di men são es sen ci al para a
sua com pre en são. É, aliás, nes te sen ti do que Esping-Ander sen (1999), res pon den -
do e in cor po ran do mu i tas das crí ti cas fe i tas, pro ce de a uma re a ná li se dos re gi mes
de wel fa re, con si de ran do de for ma mais sis te má ti ca o pa pel da fa mí lia na pro vi são
do bem-es tar e a in te rac ção des ta com o es ta do e o mer ca do. Para tal, pro ce de a uma 
re a ná li se de du plo sen ti do. Por um lado, ques ti o na a for ma usu al men te não di nâ -
mi ca como o pa pel da fa mí lia é con si de ra do no triân gu lo que pro vi den cia o
bem-es tar — i. e., a in ca pa ci da de re ve la da pela ma i or par te das te o ri as so bre o es ta -
do pro vi dên cia em cap tar as trans for ma ções não li ne a res ocor ri das na fa mí lia, no -
me a da men te o modo como fre quen te men te es tes pro ces sos de mu dan ça se afas -
tam do pa ra dig ma par so ni a no. Por ou tro lado, ana li sa a for ma como as trans for -
ma ções na fa mí lia in te ra gem, quer com a pro du ção quer com o con su mo de
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bem-es tar e, mais ge ne ri ca men te, qua is os seus efe i tos nos es ta dos pro vi dên cia,
bem como nas trans for ma ções das so ci e da des pós-in dus tri a is (1999: 49-50). Tal
 reanálise as sen ta num con ce i to agre ga dor — o de des fa mi li a ri za ção — que sur ge
as sim, como um com ple men to do de des mer ca do ri za ção e que pre ten de cap tar o
ní vel de obri ga ções de bem-es tar que de pen dem da ac ção da pró pria fa mí lia (sen -
do um re gi me de wel fa re fa mi li a ris ta aque le que ma i or pa pel con ce de à fa mí lia na
pro vi são do bem-es tar).

O que é a Europa do Sul?

Os mo de los de wel fa re são o re sul ta do de lon gos pro ces sos de es tru tu ra ção e de
uma am pla sé rie de fac to res em in te rac ção. Para além do mais, dado o en cas tra -
men to so ci o po lí ti co das po lí ti cas so ci a is, uma com pre en são apro fun da da dos as -
pec tos es pe cí fi cos de cada mo de lo im pli ca que se pres te par ti cu lar aten ção aos con -
tex tos his tó ri cos em que aque las se de sen vol vem. Como su bli nha Mi cha el Sha lev,
“os pa í ses agru pam-se nas po lí ti cas, por que se agru pam na po lí ti ca” (cit. Pi er son,
2000: 809). Des te modo, para com pre en der mos os as pec tos co muns dos pa í ses que
for mam um mo de lo, é ne ces sá rio com pre en der mos a for ma como es tes têm pro ces -
sos so ci o po lí ti cos co muns. Assim, con si de rar que os pa í ses da Eu ro pa do Sul for -
mam um mo de lo de wel fa re de pen de, em lar ga me di da, dos as pec tos dis tin ti vos
das so ci e da des da Eu ro pa do Sul por re la ção às res tan tes.

Uma pri me i ra ques tão que se co lo ca pren de-se com os cri té ri os uti li za dos
para de fi nir Eu ro pa do Sul. Sen do cla ro que exis tem di ver sas “Eu ro pas”, como é
que po de mos dis tin guir en tre elas? É a ge o gra fia uma fer ra men ta ade qua da?
Então, os pa í ses ba nha dos a sul pelo me di ter râ neo de ve ri am ser con si de ra dos
como sul-eu ro pe us? A con se quên cia se ria in clu ir a Fran ça e, to man do a ge o gra fia
li te ral men te, ex clu ir Por tu gal. No en tan to, para con si de rar mos a Eu ro pa do Sul
como um con ce i to agre ga dor, é ne ces sá rio olhar para a ex ten são dos as pec tos co -
muns e se me lhan tes das es tru tu ras so ci o po lí ti cas des tas so ci e da des, bem como
para os pa ra le lis mos nos seus pro ces sos de de sen vol vi men to. A Eu ro pa do Sul é
uma re a li da de ba se a da em fac to res so ci o po lí ti cos e não ge o grá fi cos.

Os can di da tos mais bem po si ci o na dos para se jun ta ram à Espa nha, Gré cia,
Itá lia e Por tu gal como “mem bros” da Eu ro pa do Sul se ri am, por di fe ren tes mo ti -
vos, a Fran ça, Tur quia e al guns dos pa í ses que for ma vam a ex-Ju gos lá via. No en -
tan to, ain da que es tes can di da tos te nham mu i tas ca rac te rís ti cas ge o grá fi cas, cli má -
ti cas, an tro po ló gi cas e eco nó mi cas se me lhan tes às dos qua tro pa í ses usu al men te
ace i tes como sul-eu ro pe us, fal ta-lhes a am pli tu de e a in ten si da de das se me lhan ças
exis ten tes en tre es tes (Ma le fa kis, 1995: 35). Por exem plo, in clu ir a Fran ça não é ade -
qua do, na me di da em que o seu Sul me di ter râ neo tem sido go ver na do a par tir de
Pa ris e tem-se de sen vol vi do numa di rec ção for ma ta da pela iden ti fi ca ção com a Eu -
ro pa Cen tral (Sa pel li, 1995: 6).10 A in clu são da Tur quia não é ade qua da dado que,
em ter mos his tó ri cos, até mu i to re cen te men te, quan do se ini ci ou um pro ces so de
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oci den ta li za ção, a re li gião, a vida in te lec tu al e as prá ti cas eco nó mi cas e po lí ti cas
eram dis tin tas (Ma le fa kis, 1995: 35). A es tes fac to res de ve mos acres cen tar o fac to de 
a Tur quia não fa zer par te da União Eu ro pe ia, nem tal es tar pre vis to num fu tu ro
pró xi mo.11 Fi nal men te, a não in clu são dos pa í ses da ex-Ju gos lá via deve-se ao fac to
de o de sen vol vi men to so ci al, po lí ti co e his tó ri co des tes pa í ses ser se me lhan te ao de
ou tros pa í ses bal câ ni cos, com par ti cu lar in ten si da de a par tir da se gun da guer ra
mun di al.

Mu i to sin te ti ca men te, é pos sí vel dis tin guir três ní ve is de tra ços co muns en tre
a Espa nha, Gré cia, Itá lia e Por tu gal — fí si cos, his tó ri co-po lí ti cos e so ci a is — que
têm im por tan tes im pli ca ções para o de sen vol vi men to e es tru tu ra ção do mo de lo de 
wel fa re na Eu ro pa do Sul.12

As se me lhan ças en tre as ca rac te rís ti cas fí si cas des tes qua tro pa í ses são co nhe -
ci das: cli ma me di ter râ neo tem pe ra do, to po gra fia mon ta nho sa, os qua tro pa í ses
são pe nín su las, com cos tas lon gas, mas sem rios na ve gá ve is. Para além do mais,
não têm mu i tos de pó si tos de car vão e de fer ro.13 De acor do com Ma le fa kis, é pos sí -
vel dis tin guir três con se quên ci as des tas ca rac te rís ti cas para o de sen vol vi men to so -
ci al des tes pa í ses.

Em pri me i ro lu gar, o pa drão agrí co la é tra ba lho in ten si vo e, como tal, ten de a
re sis tir à mo der ni za ção, atra san do o fe nó me no de êxo do ru ral — esta é, aliás, uma
das ra zões para a per sis tên cia de ní ve is com pa ra ti va men te ele va dos de taxa de em -
pre go agrí co la, ou de brus cas su bi das nas ta xas de de sem pre go du ran te o pro ces so
de tran si ção do sec tor agrí co la para o dos ser vi ços, sem pas sa gem pelo sec tor
se cun dá rio.

Em se gun do lu gar, a to po gra fia des tes pa í ses cria pro ble mas de co mu ni ca -
ção, fa zen do com que a cons tru ção de vias, bem como de ca mi nhos de fer ro, seja di -
fí cil e le van te pro ble mas para o de sen vol vi men to do co mér cio in ter no (fe nó me no
par ti cu lar men te gra vo so de po is da per da da su pe ri o ri da de ma rí ti ma no sé cu lo
XVII) e fa zen do com que a pe ne tra ção de um es ta do cen tral nas zo nas pe ri fé ri cas
dos pa í ses seja com ple xa (de sig na da men te quan do com pa ra da com a ca pa ci da de
da Igre ja para mo bi li zar as po pu la ções e com ple men tar uma sé rie de fun ções ad mi -
nis tra ti vas do es ta do).

Em ter ce i ro lu gar, os re cur sos mi ne ra is dis po ní ve is, no me a da men te a fal ta de
car vão e fer ro, in flu en ciaram o de sen vol vi men to so ci e tal, tor nan do a in dus tri a li za -
ção di fí cil e, con se quen te men te, atra san do o de sen vol vi men to ge ral des tas
so ci e da des.

A ge o gra fia e o meio fí si co não são ape nas di men sões em que as se me lhan ças
en tre os pa í ses da Eu ro pa do Sul são im por tan tes, mas, tam bém, im por tan tes fac to -
res ex pli ca ti vos do de sen vol vi men to so ci al des tes pa í ses, com um im pac te par ti cu -
lar no fun ci o na men to do mer ca do de tra ba lho.

No que toca aos as pec tos his tó ri co-po lí ti cos im por ta dis tin guir duas ca rac te -
rís ti cas: o pa pel da re li gião e a exis tên cia de re gi mes au to ri tá ri os que es ti ve ram no
po der gran de par te do sé cu lo XX, mas aos qua is se se gui ram tran si ções de mo crá ti -
cas, que le va ram à con so li da ção de de mo cra ci as e pos te ri or in te gra ção ple na na
União Eu ro pe ia.

Espa nha, Itá lia e Por tu gal são pa í ses ca tó li cos, nos qua is o mo vi men to da
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re for ma teve um im pac te re si du al e nos qua is a ho mo ge ne i da de re li gi o sa é pre va -
le cen te. Para além do mais, até re cen te men te, a Igre ja ca tó li ca e o es ta do en con tra -
vam-se in ti ma men te li ga dos. Da qui de ri vam dois fe nó me nos: um atra so no pro -
ces so de se cu la ri za ção e um prin cí pio da sub si da ri e da de na pro du ção do bem-es -
tar, que é par ti cu lar men te in ten so mes mo quan do com pa ra do com ou tros pa í ses
“cor po ra ti vos”. O pa pel da igre ja ca tó li ca foi sem pre de ter mi nan te na pro tec ção so -
ci al, par ti cu lar men te nas po lí ti cas de as sis tên cia so ci al, na con cep ção das po lí ti cas
de fa mí lia e, até cer to pon to, nas po lí ti cas de sa ú de. Como es cre vem Eli sa bet
 Almeda e Se bas tià Sa ra sa, re por tan do-se ao caso es pa nhol, “a igre ja ca tó li ca exer -
ceu uma in fluên cia for te e as po lí ti cas fo ram de se nha das para apo i ar o mo de lo de
fa mí lia pa tri ar cal” (1996: 155). De acor do com Pe ter Flo ra, “no Sul ca tó li co, a igre ja
man te ve ins ti tu i ções de wel fa re au tó no mas ain da no sé cu lo XX, como tal im pe din -
do o de sen vol vi men to de um es ta do pro vi dên cia na ci o nal, as sim como de uma ide -
ia de pro vi são de bem-es tar pú bli ca le gí ti ma e cor res pon den tes obri ga ções de ci da -
da nia. Impor tan tes para a so ci a li za ção e con tro lo so ci al da po pu la ção, es tas ins ti tu -
i ções ca tó li cas fo ram alvo de con tes ta ção por par te dos na ti on bu il ders, mas com di -
fe ren tes ní ve is de su ces so, e fre quen te men te tor na ram-se sub si di a das pelo es ta do,
com pou co con tro lo pú bli co” (1986: xvi ii). O re sul ta do foi que, no cam po das po lí ti -
cas so ci a is, como em mu i tos ou tros, a pas sa gem para a mo der ni da de ocor reu sem
que hou ves se uma dis tin ção cla ra en tre os pa péis dos po de res se cu la res e re li gi o -
sos, le van do a que se de sen vol ves se um com pro mis so en tre es ta do e igre ja na par ti -
lha das fun ções de pro tec ção so ci al (Ebbing ha us e Ma now, 2001: 523).14

Uma das di men sões em que os pa í ses da Eu ro pa do Sul re ve lam ma i o res se -
me lhan ças pren de-se com os pro ces sos po lí ti cos. To man do como exem plo o sé cu lo
XX, é pos sí vel iden ti fi car tra ços co muns nas tra jec tó ri as des tes qua tro pa í ses, dis -
tin guin do-os dos res tan tes pa í ses eu ro pe us, de sig na da men te se con si de rar mos
três pe río dos dis tin tos.15 Um pri me i ro em que a bur gue sia co me çou a ad qui rir po -
der, atra vés do par la men ta ris mo ou até mes mo de um “gol pe de es ta do”; um se -
gun do, cor res pon den do aos go ver nos au to ri tá ri os de ex tre ma-di re i ta; e um ter ce i -
ro, que se ini ci ou com as tran si ções para a de mo cra cia, sub se quen te con so li da ção
de mo crá ti ca e ade são à União Eu ro pe ia.

O pri me i ro pe río do é ca rac te ri za do pela to ma da do con tro lo das ins ti tu i ções
par la men ta res pela bur gue sia e por uma di mi nu i ção do po der po lí ti co da igre ja.
Sob o en qua dra men to de par ti dos po lí ti cos mo der nos, a bur gue sia co me çou a ga -
nhar po der, ain da que atra vés da ex clu são sis te má ti ca da par ti ci pa ção po lí ti ca das
clas ses po pu la res — sen do par ti cu lar men te sig ni fi ca ti va a au sên cia de co li ga ções
en tre as clas ses mé di as pro gres sis tas e a clas se ope rá ria. A au sên cia de um mo vi -
men to ope rá rio or ga ni za do, a ge ne ra li za ção do sis te ma de ca ci ques, bem como o
cli en te lis mo po lí ti co são ca rac te rís ti cas das de mo cra ci as li be ra is da que le pe río do.
Ain da que a so ci e da de te nha be ne fi ci a do de uma di mi nu i ção de con fli tu a li da de
en tre as eli tes, por for ça de uma co o pe ra ção en tre li be ra is e con ser va do res — ex.:
“ro ta ti vis mo” — a ver da de é que esta foi ra pi da men te com pen sa da pelo apro fun -
da men to da co o pe ra ção ilí ci ta en tre os po lí ti cos, le van do a que o li be ra lis mo se ti -
ves se tor na do mais cor rup to na Eu ro pa do Sul do que em qual quer ou tro lu gar
(Ma le fa kis, 1995: 54). À se me lhan ça das de ma is ins ti tu i ções, aque las li ga das às

34 Pedro Adão e Silva



po lí ti cas so ci a is fo ram pro fun da men te afec ta das por este con tex to. Se nes te pe río -
do ocor re ram im por tan tes ten ta ti vas para mo der ni zar, se cu la ri zar e alar gar o âm -
bi to das po lí ti cas so ci a is, mu i tas ve zes es tas fa lha ram, re la ti va men te à de bi li da de
das fun da ções so ci a is em que as sen ta vam — de sig na da men te por se ter tra ta do de
mu dan ças ra di ca is, que re de fi ni ram de for ma drás ti ca o pa pel da igre ja e das ins ti -
tu i ções de ca ri da de.16

Tra tou-se de um pe río do de cres ci men to eco nó mi co, em que, atra vés de uma
cres cen te in dus tri a li za ção, ain da que com va ri a ções re gi o na is, o ca pi ta lis mo lan -
çou os seus ali cer ces. No en tan to, a or dem de mo crá ti co-li be ral não se ti nha en cas -
tra do so ci al men te e a es fe ra po lí ti ca man ti nha-se iso la da da so ci e da de, pro mo ven -
do uma dis tin ção en tre o país “ofi ci al” e o país “real”. A nova or dem não ti nha nem
ad qui ri do a de vo ção das po pu la ções, nem o res pe i to dos in te lec tu a is, fal tan do-lhe
por isso so li dez para en fren tar as tem pes ta des que se avi zi nha vam (Ma le fa kis,
1995: 59).

O con tex to para o sur gi men to de co li ga ções po lí ti cas ba se a das na “lei e na or -
dem”, sus ten ta das em al guns ca sos por par ti dos fas cis tas, e que li mi ta ri am as li ber -
da des ci vis e po lí ti cas en tre tan to ad qui ri das, es ta va cri a do. Con se quen te men te, as
clas ses so ci a is e as cor po ra ções que ha vi am per di do in fluên cia e po der apres -
sar-se-iam a re cu pe rá-lo — ex.: a bur gue sia ru ral, a igre ja ca tó li ca e al guns sec to res
mi li ta res. Do fi nal dos anos 20 até a me a dos dos anos 70, ain da que com nu an ces
tem po ra is e na ci o na is, re gi mes au to ri tá ri os de ex tre ma di re i ta to ma ram o po der, li -
mi tan do a ten dên cia de se cu la ri za ção, de mo der ni za ção eco nó mi ca e de es ta be le ci -
men to de ins ti tu i ções li be ral-de mo crá ti cas. O cor po ra ti vis mo tor nou-se o prin ci -
pal prin cí pio or ga ni za dor das so ci e da des, no me a da men te de vi do ao fac to de este
con ce i to se ter tor na do es sen ci al no pen sa men to so ci al da igre ja ca tó li ca des de
1891, com a en cí cli ca Re rum No va rum.

Este qua dro po lí ti co teve im pli ca ções cla ras para as po lí ti cas so ci a is. Pri me i -
ro, o prin cí pio da sub si da ri e da de re ad qui riu im por tân cia, quer pela pro mo ção e
apo io das ins ti tu i ções de ca ri da de e mu tu a li da des, quer pela in ten si fi ca ção do pa -
pel do mo de lo de fa mí lia pa tri ar cal na pro vi são de bem-es tar. Se gun do, dado o pa -
pel de in ter me di a ção en tre ca pi tal e tra ba lho que su pos ta men te de ve ria ser as su -
mi do pelo es ta do cor po ra ti vo, a ac ti vi da de das cor po ra ções e or ga ni za ções de tra -
ba lha do res foi ex ten si va men te re gu la da — re sul tan do des te pro ces so a ins ti tu ci o -
na li za ção de uma mi ría de de es que mas ocu pa ci o na is de se gu ran ça so ci al, com o
ob jec ti vo pri me i ro de subs ti tu i ção de ren di men tos.

A se gun da guer ra mun di al mu dou a face da Eu ro pa do Sul, ain da que a ní ve is 
dis tin tos de país para país. A Itá lia tor nou-se uma de mo cra cia,17 a Gré cia viu-se en -
vol vi da num pro ces so de di vi são in ter na que cul mi na ria numa guer ra ci vil, en -
quan to Espa nha e Por tu gal man ti ve ram os re gi mes inal te ra dos na sua es sên cia.
Ain da as sim, a par tir dos anos 50, o con jun to da Eu ro pa do Sul pas sou por um pe -
río do de cres ci men to eco nó mi co sem pre ce den tes,18 que po ten ci a li zou um con jun -
to de di nâ mi cas so ci a is cul mi nan tes no es ta be le ci men to de re gi mes de mo crá ti cos.
O cres ci men to das clas ses mé di as, o êxo do ru ral e a ur ba ni za ção e, em al guns dos
ca sos, a guer ra le va ram a uma cres cen te dis cre pân cia en tre o sis te ma po lí ti co e as
es tru tu ras so ci a is (Gi ner, 1995: 16). Após cer ca de 50 anos de au to ri ta ris mo, a
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si tu a ção de Espa nha, Gré cia e Por tu gal mu da ria, abrin do o ca mi nho não só para a
de mo cra cia, mas tam bém para uma ló gi ca re i vin di ca ti va ma xi ma lis ta, re sul tan te
do adi a men to da mo der ni za ção so ci e tal, bem como de uma du ra dou ra e vi o len ta
ex clu são da opo si ção po lí ti ca. Con se quen te men te, ain da que as tran si ções de mo -
crá ti cas te nham sido rá pi das, pa cí fi cas e sem der ra ma men to de san gue, o pe río do
que se se guiu foi par ti cu lar men te am bi ci o so em ter mos de re i vin di ca ções.

Como re fe re Gi u lio Sa pel li, na Eu ro pa do Sul, “o ad ven to da de mo cra cia po lí -
ti ca co in ci diu com o ad ven to da so ci al-de mo cra cia — a cri a ção de es ta dos pro vi -
dên cia é uma ca rac te rís ti ca des ta mu dan ça” (1995: 15). A tese de que as democra -
cias pro mo vem, sob a for ma de re dis tri bu i ção, a igual da de, tem sido avan ça da,
pelo me nos, des de o tra ba lho de Ale xis de Toc que vil le so bre a “De mo cra cia na
Amé ri ca”. Esta pers pec ti va, re i te ra da de for ma par ti cu lar men te en fá ti ca pelo tra -
ba lho mar can te de T. H. Mars hall (1950), ba se ia-se na no ção de que a ex ten são de
di re i tos po lí ti cos traz con si go o de sen vol vi men to da ci da da nia so ci al. Ao con ce der
in fluên cia po lí ti ca a gru pos so ci a is des pri vi le gi a dos, os sis te mas tor nam-se mais
ex pos tos a pres sões so ci a is e con tro lo so bre con fli tos dis tri bu ti vos, o que pro duz
efe i tos im por tan tes na pró pria na tu re za dos es ta dos: as de mo cra ci as dão lu gar a
so ci e da des ci vis mais po de ro sas, mas, si mul ta ne a men te, a so ci e da des com mais re -
cur sos e mais ca pa ci da de dis tri bu ti va. O caso da Eu ro pa do Sul é pa ra dig má ti co
des ta ten dên cia (Ma ra vall, 1997: 25-6). Aliás, este é um da que les ca sos em que a
pers pec ti va da es co la de po wer re sour ces é par ti cu lar men te ade qua da (Kor pi, 1983;
Sha lev, 2001) — con si de ran do que o au men to da ge ne ro si da de do es ta do pro vi dên -
cia foi fun ção da pre do mi nân cia da es quer da e de uma cons te la ção po lí ti ca com
par ti cu lar in fluên cia do mo vi men to ope rá rio.

Na Eu ro pa do Sul as po lí ti cas so ci a is so fre ram im por tan tes trans for ma ções
com as tran si ções para a de mo cra cia. Não só fo ram es ta be le ci dos com pro mis sos
sim bó li cos e po lí ti cos, como as des pe sas so ci a is au men ta ram de for ma sig ni fi ca ti -
va, di re i tos efec ti vos fo ram ga ran ti dos e be ne fí ci os so ci a is, bem como sa lá ri os,
cres ce ram de for ma ex po nen ci al. Se bem que os ní ve is ru di men ta res dos be ne fí ci os
pré-exis ten tes ex pli quem em par te esta ten dên cia, con tu do, ela não é in de pen den -
te da for te mo bi li za ção po lí ti co-so ci al do pe río do. Estas trans for ma ções não de vem 
ser vis tas como uma fun ção da re mo ção das di ta du ras, mas, sim, in ter pre ta das à
luz da li ber ta ção de for ças re pri mi das du ran te o an ti go re gi me (Cas tles, 1995: 306).
O es ta be le ci men to de re gi mes de mo crá ti cos per mi tiu a par ti ci pa ção de no vos gru -
pos so ci a is no pro ces so de ci só rio, le van do à in tro du ção de me di das so ci a is que vi -
sa vam a me lho ria do sis te ma de bem-es tar. Pode mes mo afir mar-se que as po lí ti cas
so ci a is fo ram um ele men to de ci si vo na pro cu ra de con sen so e na le gi ti ma ção dos
re gi mes de mo crá ti cos, na me di da em que as re i vin di ca ções so ci a is, po den do ser
ex pres sas, ti nham, ain da que par ci al men te, de ser con cre ti za das de for ma a le gi ti -
mar e con so li dar os no vos re gi mes (Gu il lén, 1996: 258). De acor do com Juan Moz zi -
ca fred do, dis cu tin do o caso por tu guês, num pe río do de pro fun da de sar ti cu la ção
do sis te ma eco nó mi co, as po lí ti cas so ci a is fun ci o na ram en quan to fac tor ful cral de
in te gra ção so ci al e a re so lu ção equi li bra da do pro ces so re vo lu ci o ná rio de veu-se,
em par te, à con fi gu ra ção do es ta do de di re i to en quan to es ta do pro vi dên cia (1992:
71-6). Des te pon to de vis ta, os pro ble mas as so ci a das à con so li da ção de mo crá ti ca
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fo ram mi no ri za dos e com pen sa dos pelo de sen vol vi men to de po lí ti cas so ci a is. No
en tan to, nes tes pa í ses, o lan ça men to dos ali cer ces de es ta dos pro vi dên cia ocor reu
num con tex to eco nó mi co re ces si vo, pre ju di can do o seu de sen vol vi men to e mar -
can do ge ne ti ca men te a cons tru ção das suas ins ti tu i ções e be ne fí ci os — sen do o
caso pa ra dig má ti co de não con cre ti za ção ple na de pro mes sas ini ci a is o dos sis te -
mas na ci o na is de sa ú de, cons tru í dos à ima gem dos sis te mas das de mo cra ci as
avan ça das da épo ca, mas dis tan tes des tes na prá ti ca.

A in te rac ção das ca rac te rís ti cas das so ci e da des da Eu ro pa do Sul aqui bre ve -
men te apre sen ta das é, em lar ga me di da, res pon sá vel pelo de sen vol vi men to do seu
te ci do so ci al. Na ver da de, con si de ran do o de sen vol vi men to re cen te des tes pa í ses,
é pos sí vel dis tin guir duas gran des ten dên ci as, nas qua is se po dem sub su mir as res -
tan tes: um am plo pro ces so de mo der ni za ção e a con so li da ção de re gi mes de mo crá -
ti cos (Ma le fa kis, 1995). Estes pro ces sos ocor re ram mais tar de do que nos seus con -
gé ne res da Eu ro pa do Nor te e, de sig na da men te por se tra tar de uma ten dên cia tar -
dia, não ti ve ram uma na tu re za he ge mó ni ca ca paz de subs ti tu ir to tal men te as es tru -
tu ras pré-exis ten tes. Como su bli nha Edward Ma le fa kis, re por tan do-se às di fe ren -
ças des tas so ci e da des, quer com as da Eu ro pa de Les te, quer com as da Eu ro pa do
Cen tro e Nor te, é pos sí vel fa lar-se “de um mu seu em que to das as ten dên ci as — so -
ci a is, eco nó mi cas e po lí ti cas — que exis ti ram na Eu ro pa po dem ser en con tra das em 
al gu ma es qui na, por que as ve lhas ten dên ci as não fo ram su fi ci en te men te for tes
para ex clu í rem as no vas, nem as no vas su fi ci en te men te for tes para ven cer as ve -
lhas” (1995: 41). O re sul ta do des te pro ces so foi o cres ci men to de so ci e da des se me -
lhan tes às dos pa í ses in dus tri a li za dos, mas li ga das a uma es tru tu ra re pro du ti va tí -
pi ca dos pa í ses pe ri fé ri cos e ca rac te ri za da por uma mar ca da he te ro ge ne i da de so -
cial (Sa pel li, 1995: 15). É, aliás, tam bém, nes te sen ti do, que Fer nan do Luís Ma cha do
e Antó nio Fir mi no da Cos ta, re fe rin do-se ao que cha ma ram de “pro ces sos de uma
mo der ni da de ina ca ba da”, su bli nham que de po is de 30 anos de rá pi da trans for ma -
ção, hoje, “a face da es tru tu ra so ci al por tu gue sa é um cru za men to sin gu lar de tra -
ços. Enquan to al guns a iden ti fi cam cla ra men te com o pa drão dos pa í ses eu ro pe us
de mo der ni da de avan ça da, ou tros mar cam, de for ma vin ca da, a dis tân cia a esse
pa drão (…). (Re ve lan do) mar cas de mo der ni da de que co e xis tem com ou tras que,
pelo con trá rio, se pode di zer re sul ta rem, no re no va do sen ti do do con ce i to, de im -
por tan tes dé fi ces de mo der ni za ção” (1998: 17)

Assim, ace i tan do que um tra jec to par ti cu lar de de sen vol vi men to so ci o e co nó -
mi co é res pon sá vel pela es pe ci fi ci da de de um de ter mi na do mo de lo de wel fa re e que 
a di ver si da de en tre es tes deve ser en ten di da en quan to re sul ta do de di fe ren tes ti -
mings na cri a ção das ins ti tu i ções fun da men ta is de wel fa re (Flo ra, 1986: xvii), para
com pre en der as ca rac te rís ti cas dis tin ti vas da pro du ção do bem-es tar nes ta re gião,
im por ta de di car es pe ci al aten ção aos as pec tos de sen vol vi men tis tas, adop tan do
uma nar ra ti va his tó ri ca (Rho des, 1997: 7; Andre ot ti e ou tros, 2001: 43). Na ver da de,
to dos os in gre di en tes do ca mi nho se gui do pela Eu ro pa do Sul para a mo der ni za -
ção, ofe re cem uma base ex pli ca ti va para os tra ços dis tin ti vos das suas po lí ti cas so -
ci a is” (Fer re ra, 1996: 30). Como tal, a aná li se do sis te ma de bem-es tar nes tes pa í ses
deve cen trar-se não ape nas nos seus out puts e ca rac te rís ti cas or ga ni za ci o na is e ins -
ti tu ci o na is, mas si mul ta ne a men te nas pe cu li a ri da des, tra di ções e va lo res que
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sus têm o sis te ma. A me di da em que os pa í ses da Eu ro pa do Sul se afas tam do mo -
de lo cor po ra ti vis ta de pen de da for ma como as ca rac te rís ti cas do úl ti mo se en cas -
tram so ci al men te em tra di ções re sis ten tes, mu i tas das ve zes pré-in dus tri a is.

Um modelo de welfare da Europa do Sul

É pos sí vel dis tin guir duas abor da gens re la ti va men te à na tu re za do mo de lo de wel -
fa re da Eu ro pa do Sul. Uma pri me i ra que ten de a con si de rar es tes pa í ses como ver -
sões pou co de sen vol vi das do mo de lo “cor po ra ti vo” (cf. Cas tles, 1995; Ka trou ga -
los, 1996; Esping-Ander sen, 1999). Uma se gun da que de fen de que há um con jun to
de ca rac te rís ti cas que di fi cul tam uma in cor po ra ção li ne ar des tes pa í ses na que le
mo de lo (cf. Le ib fri ed, 1992; Fer re ra, 1996; Rho des, 1997; Nal di ni, 1999; Fla quer,
2000; Andre ot ti e ou tros, 2001).

De acor do com a pri me i ra abor da gem, os qua tro pa í ses não for mam um gru -
po dis tin to, mas, an tes, uma sub ca te go ria, uma va ri an te do mo de lo “cor po ra ti vo”
— “não é um quar to mo de lo na clas si fi ca ção, mas uma edi ção com des con to do mo -
de lo con ti nen tal” (Ka trou ga los, 1996: 43-4). Nes te sen ti do, es tes pa í ses são con si de -
ra dos en quan to par te des te mo de lo, com pa drões ins ti tu ci o na is se me lhan tes que,
no en tan to, não atin gi ram o mes mo de sen vol vi men to de vi do ao fac to de te rem tido 
re gi mes au to ri tá ri os até me a dos dos anos 70 (Cas tles, 1995: 309).

Uma se gun da abor da gem pro cu ra iden ti fi car os as pec tos dis tin ti vos da pro -
mo ção do bem-es tar na Eu ro pa do Sul. De acor do com esta pers pec ti va, o im por -
tan te não é ne gar a im por tân cia da ti po lo gia de Esping-Ander sen, mas, sim, su bli -
nhar que, para com pre en der me lhor es tes pa í ses, são ne ces sá ri as fer ra men tas que
não são dis po ni bi li za das por aque le en fo que. Isto na me di da em que as eti que tas
usa das para ca rac te ri zar a Eu ro pa do Sul são mu i tas das ve zes me ras des cri ções, in -
ca pa zes de com pre en der a ló gi ca sub ja cen te à pro mo ção do bem-es tar, na me di da
em que, como su bli nha Luis Fla quer, “afir mar que o seu as pec to dis tin ti vo é o fac to
de se en con tra rem atra sa dos por re la ção aos stan dards nor te-eu ro pe us sig ni fi ca fre -
quen te men te im por ca te go ri as ali e ní ge nas de pen sa men to a uma re a li da de dis si -
mi lar” (2000: 27). Sen do ver da de que, con si de ran do os es que mas de ga ran tia de
ren di men tos e o seu efe i to na des mer ca do ri za ção do es ta tu to dos in di ví du os por
re la ção ao mer ca do de tra ba lho for mal (e a ti po lo gia ini ci al de Esping-Ander sen
cen tra va-se es sen ci al men te nes ta di men são), os pa í ses da Eu ro pa do Sul en ca i -
xam-se bem no mo de lo “cor po ra ti vo” (no me a da men te dada a na tu re za
 bismarckiana dos seus es que mas de se gu ran ça so ci al, quer or ga ni za ci o nal men te,
quer em ter mos de be ne fí ci os), o mes mo já não se po de rá di zer se con si de rar mos
ou tras di men sões da pro du ção de bem-es tar. Como tal, para com pre en der a pro du -
ção do bem-es tar na Eu ro pa do Sul im por ta olhar para a for ma como pro tec ção so -
ci al, mer ca do de tra ba lho e agre ga dos fa mi li a res in te ra gem, bem como para a for -
ma como nes te pro ces so ins ti tu i ções à par ti da se me lhan tes se en cas tram em re a li -
da des so ci a is dis tin tas.
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Ma u ri zio Fer re ra (1996; 1997) pro ce deu ao que o pró prio con si de rou como
sen do o le van ta men to de um con jun to de ca rac te rís ti cas dos pa í ses da Eu ro pa do
Sul e não a de fi ni ção de um re gi me (1996: 18). Sin te ti ca men te, es tes pa í ses ca rac te ri -
zar-se-iam: por te rem es que mas de pro tec ção so ci al du a lis tas, ge ran do a so brepro -
tec ção dos sec to res cen tra is da for ça de tra ba lho e, si mul ta ne a men te, ní ve is ru di -
men ta res de pro tec ção para lar gos sec to res da po pu la ção; por apre sen ta rem uma
com bi na ção úni ca en tre tra di ções bis marc ki a nas na se gu ran ça so ci al e be ve rid ge a -
nas na sa ú de; e pelo im pac te das prá ti cas po lí ti cas e dis po si ções or ga ni za ci o na is
nos out puts dis tri bu ti vos.

Uma das crí ti cas mais fre quen tes à abor da gem de Fer re ra re me te para o fac to
de esta não to mar em con si de ra ção as ques tões de gé ne ro (Gon zá lez e ou tros, 2000:
4) e, con se quen te men te, não de di car aten ção su fi ci en te ao pa pel da fa mí lia, no me a -
da men te das mu lhe res na pro vi são do bem-es tar.19 Note-se que uma das prin ci pa is
li nhas de de mar ca ção da Eu ro pa do Sul re me te, pre ci sa men te, para o pa pel as su mi -
do por esta e para a for ma como va lo res fa mi li a res for tes se com bi nam com uma
fra ca in di vi du a li za ção e au sên cia de po lí ti cas de fa mí lia ex plí ci tas (Nal di ni, 1999;
Fla quer, 2000; Wall e ou tros, 2001).

Uma ou tra di men são da pro vi são de bem-es tar na Eu ro pa do Sul está re la ci o -
na da com as for mas tra di ci o na is de so li da ri e da de, cujo peso é mu i to re du zi do nou -
tras so ci e da des eu ro pe i as, mas que con ti nu am a de sem pe nhar um pa pel im por tan -
te nes ta re gião — ou seja, aqui lo que tem sido de fi ni do en quan to “so ci e da de
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Dimensões típicas Factores específicos

Protecção dualizada baseada em transferências
monetárias

Sobreprotecção dos núcleos centrais da força de
trabalho

Prestações baixas aos trabalhadores irregulares ou da
economia informal

Distribuição desequilibrada da protecção, segundo os
riscos clássicos

Sobreprotecção dos idosos relativamente aos outros
beneficiários potenciais

Subdesenvolvimento das prestações familiares e dos
serviços às famílias

Subdesenvolvimento da habitação social e do apoio
social ao alojamento

Baixo grau de penetração das instituições públicas de
protecção social

Sistema de saúde público e universal

Particularismo institucional

Indefinição de funções entre actores públicos e
privados

Não cumprimento das expectativas sociais

Pressões particularistas e clientelares

Baixa eficácia dos serviços Insatisfação dos utentes

Baixa qualificação dos agentes

Repartição desigual dos custos segundo os grupos
profissionais

Disparidade de regras

Fuga e fraude fiscal na economia informal

Fon te: Fer re ra (1996; 1997).

Quadro 2 O mo de lo de wel fa re da Eu ro pa do Sul se gun do Fer re ra



pro vi dên cia” (San tos, 1994: 64). Estas re des de so li da ri e da de va ri am no que toca ao
grau de for ma li za ção, du ra ção, am pli tu de, es ta bi li da de e fre quen te men te en vol -
vem li ga ções com ple xas que va ri am subs tan ci al men te de um con tex to ru ral para
um ur ba no. No en tan to, o pa pel que as su mem na prá ti ca, bem como a sua ac tu a li -
da de e equi da de, tem sido mo ti vo de cres cen te de ba te (Pe dro so, 1998; Tor res e ou -
tros, 2000; Wall e ou tros, 2001), sen do ques ti o ná vel se na aná li se da pro du ção do
bem-es tar na Eu ro pa do Sul de ve mos tomá-las como um quar to ele men to, a jun tar
à pro tec ção so ci al, ao mer ca do de tra ba lho e à fa mí lia, ou se, pelo con trá rio, de ve -
mos con si de rá-las en quan to va ri an te das so li da ri e da des pri va das ema na das da fa -
mí lia. Ain da as sim, é sus ten tá vel que, para com pre en der as di nâ mi cas em jogo na
Eu ro pa do Sul, im por ta olhar tam bém para o tipo de dis po si ção que exis te en tre es -
ta do pro vi dên cia e “so ci e da de pro vi dên cia” (Mar tin, 1997) e que o pa pel de sem pe -
nha do pe las so li da ri e da des co mu ni tá ri as re for ça e é par te da tra di ção de subsida -
riedade do mi nan te na Eu ro pa do Sul, ain da que for te men te de pen den te do es ta do
(Hes pa nha e ou tros, 2000).

Des te modo, se ace i tar mos que na Eu ro pa do Sul as três fa ces do triân gu lo que 
con subs tan ci am um mo de lo de wel fa re têm ca rac te rís ti cas dis tin tas e que a este
pode mes mo ser ne ces sá rio acres cen tar uma quar ta di men são, en tão, para com pre -
en der o ca rác ter es pe cí fi co des tes pa í ses, é ne ces sá rio afas tar mo-nos da par ci mó nia 
ca rac te rís ti ca das abor da gens com pa ra ti vas so bre o wel fa re. Tal im pli ca que se pres -
te mais aten ção a cada um dos la dos do triân gu lo, bem como à for ma como es tes in -
te ra gem. É o que pro cu ra rei fa zer na pró xi ma sec ção, apre sen tan do uma vi são ge -
né ri ca das ca rac te rís ti cas da pro tec ção so ci al, do mer ca do de tra ba lho e da fa mí lia
na Eu ro pa do Sul, pri vi le gi an do as se me lhan ças em de tri men to das di fe ren ças
exis ten tes en tre os qua tro pa í ses.

A protecção social

Em ter mos de es que mas de subs ti tu i ção de ren di men tos (i.e., pen sões de re for ma,
sub sí dio de de sem pre go, sub sí dio de do en ça), to dos os pa í ses da Eu ro pa do Sul
têm es que mas bis marc ki a nos, ba se a dos no es ta tu to ocu pa ci o nal e com uma es tru -
tu ra em tudo se me lhan te à dos pa í ses que com põem o mo de lo “cor po ra ti vo”. Con -
tu do, o gas to to tal em des pe sa so ci al em per cen ta gem do PIB é in fe ri or em re la ção
aos úl ti mos pa í ses e com bi na-se com uma es tru tu ra in ter na em que há pi cos de pro -
tec ção para cer tos gru pos so ci a is (por ex., a pro por ção de des pe sas em pen sões de
re for ma e de so bre vi vên cia é par ti cu lar men te ele va da). Ten do em con ta que os be -
ne fí ci os em es pé cie são qua se he ge mó ni cos, no me a da men te sob a for ma de pen -
sões, podem ca rac te ri zar-se es tes pa í ses como ver sões ex tre mas do mo de lo “cen -
tra do nas trans fe rên ci as”, ca rac te rís ti co dos pa í ses “cor po ra ti vos” (Fer re ra, 1996:
19). Para além do mais, os es que mas de pen sões são al ta men te frag men ta dos, de
acor do com uma mi ría de de re gras ocu pa ci o na is e com di fe ren tes re gu la ções, quer
em ter mos de con tri bu i ções, quer em ter mos de be ne fí ci os — isto é par ti cu lar men te 
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ver da de nos ca sos gre go e ita li a no e me nos nos es pa nhol e por tu guês.20 Estes es -
que mas ca rac te ri zam-se por ta xas de subs ti tu i ção bas tan te fa vo rá ve is para al guns
gru pos pro fis si o na is — no me a da men te os sec to res bem re mu ne ra dos da for ça de
tra ba lho, com re la ções sa la ri a is es tá ve is e du ra dou ras, bem como os fun ci o ná ri os
pú bli cos —, ge ran do fre quen te men te um du a lis mo en tre in di ví du os bem pro te gi -
dos e ou tros pro te gi dos de for ma in ci pi en te.

Estas ca rac te rís ti cas, que con fi gu ram uma ver são ex tre ma do mo de lo du a lis -
ta bis marc ki a no, co e xis tem com uma uti li za ção ins tru men tal do sis te ma, quer pe -
los seus agen tes, quer pe los be ne fi ciá ri os. As apro pri a ções par ti cu la res dos re cur -
sos do es ta do pro vi dên cia cons ti tu em uma ca rac te rís ti ca en dé mi ca da Eu ro pa do
Sul, re for çan do o cli en te lis mo que ca rac te ri za o seu sis te ma po lí ti co (Fer re ra, 1996:
25-29). A au sên cia de ad mi nis tra ções mo vi das pela ra ci o na li da de we be ri a na, jun -
ta men te com o cli en te lis mo po lí ti co e vas tas eco no mi as in for ma is, cri a ram o con -
tex to para que as pro vi sões da se gu ran ça so ci al fun ci o nas sem en quan to su ple men -
to de ren di men tos in su fi ci en tes, bem como ins tru men to para a cri a ção de cli en te las 
po lí ti cas. Fre quen te men te, os ci da dãos, de modo a ma xi mi zar os be ne fí ci os, ain da
que de for ma ir re gu lar, uti li zam la cu nas nos re gu la men tos, re sul tan do num nú me -
ro sig ni fi ca ti vo de be ne fi ciá ri os de pen sões de in va li dez, sub sí di os de do en ça e de
pen sões de re for ma an te ci pa das, que mu i tas das ve zes são equi va len tes fun ci o na is
a me di das de ga ran tia mí ni ma de re cur sos, até há pou co tem po ine xis ten tes. A ou -
tra face da mes ma mo e da é a for ma como as pro vi sões so ci a is fun ci o nam en quan to
me ca nis mos de cri a ção de le al da des par ti dá ri as. Nas re giões mais de pri mi das des -
tes pa í ses, os ba i xos sa lá ri os e os ní ve is de de sem pre go per sis ten te men te al tos têm
sido ge ri dos com o au xí lio de es que mas de pro tec ção as sen tes em ní ve is ele va dos
de dis crici o na ri da de. Ní ve is es tes que con tri bu em para o de sen vol vi men to de um
sis te ma de pa tro cí nio, em que os par ti dos po lí ti cos, de sig na da men te aos ní ve is re -
gi o nal e lo cal, tro cam fa vo res e be ne fí ci os por apo io po lí ti co, re pro du zin do a sín -
dro ma exis ten te.21
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Partição de despesas1 Espanha Grécia Itália Portugal UE

Despesas sociais em % PIB 22,5 23,4 24,8 21,6 28,5
Velhice e sobrevivência 44,2 47,0 63,3 38,7 42,8
Saúde 23,2 21,7 19,9 26,8 21,7
Reabilitação 7,6 8,3 6,7 10,4 8,2
Desemprego 14,2 4,1 1,9 5,2 8,1
Família 1,9 8,0 3,4 5,0 7,7
Doença 5,1 3,5 0,8 2,6 4,2
Administração 2,3 3,8 3,0 3,7 3,3
Habitação 0,5 2,3 0,0 0,0 1,9
Outras 0,2 0,3 1,1 7,12 0,6

No tas: 1) A par ti ção por fun ção re por ta-se ao peso per cen tu al no to tal da des pe sa e não à per cen ta gem no PIB;
2) in clui trans fe rên ci as para as ins ti tu i ções li ga das à for ma ção pro fis si o nal (de sig na da men te IEFP), que nos
res tan tes ca sos en con tram-se ma i o ri ta ri a men te com pre en di das na ru bri ca de sem pre go.

Fon te: Co mis são Eu ro pe ia (2000).

Quadro 3 Pro tec ção so ci al por fun ção na Eu ro pa do Sul e na UE, em 1996



No en tan to, se os sis te mas de se gu ran ça so ci al con tri bu ti vos da Eu ro pa do
Sul são con ce bi dos cla ra men te de acor do com prin cí pi os bis marc ki a nos, o mes mo
não se pode di zer dos sis te mas de as sis tên cia so ci al. Na ver da de, as pri me i ras ten -
ta ti vas de com pre en der as di fe ren ças en tre os sis te mas des tes pa í ses e os dos res -
tan tes pa í ses eu ro pe us cen tra ram-se pre ci sa men te nes te sub sis te ma. Cen tran do a
sua aten ção no in ter fa ce en tre po bre za, se gu ran ça so ci al e po lí ti cas de com ba te à
po bre za, Step hen Le ib fri ed (1992) dis tin guiu qua tro mo de los, sen do o quar to o que 
cha mou de “mo de lo la ti no” (la tin rim). Estes pa í ses ca rac te ri zar-se-iam por ní ve is
de pro tec ção ru di men tar, se me lhan tes aos pa í ses an glo-sa xó ni cos, no me a da men te
no que toca ao re si du a lis mo da pro tec ção so ci al e à en tra da for ça da no mer ca do de
tra ba lho. No mes mo sen ti do, José Pe re i ri nha (1997) de fen de que as dis po si ções ins -
ti tu ci o na is de com ba te à po bre za e ex clu são so ci al in di cam a exis tên cia de um “mo -
de lo la ti no”. Pers pec ti va cor ro bo ra da pelo fac to de na Eu ro pa do Sul uma pro por -
ção mais pe que na de agre ga dos fa mi li a res re ce ber be ne fí ci os so ci a is, ao mes mo
tem po que uma pro por ção mais ele va da de agre ga dos vive ex clu si va men te des ses
be ne fí ci os — re ve lan do uma ma i or de pen dên cia das trans fe rên ci as so ci a is, ain da
que a sua ca pa ci da de de di mi nu i ção da po bre za seja in fe ri or. Numa abor da gem ge -
né ri ca dos es que mas de as sis tên cia so ci al na Eu ro pa do Sul, Ian Gough (1996) ca -
rac te ri za-os como ten do uma na tu re za na ci o nal que, con tu do, apre sen ta um grau
im por tan te de frag men ta ção, à qual está as so ci a da uma au sên cia de co or de na ção.
Inti ma men te li ga da com esta ca rac te rís ti ca en con tra-se a exis tên cia de es que mas
que co brem cer tos gru pos, mas que na prá ti ca se tra du zem, fre quen te men te, por
be ne fí ci os al ta men te dis cri ci o ná ri os. Estes be ne fí ci os são com pa ra ti va men te ba i -
xos e têm um peso re du zi do nos sis te mas de se gu ran ça so ci al — o que é pa ra do xal,
de sig na da men te se con si de ra dos os ní ve is ele va dos de po bre za des tes pa í ses (Ca -
pu cha, 1998). A este ní vel, o de sen vol vi men to nos úl ti mos anos de uma nova ge ra -
ção de po lí ti cas so ci a is, re sul tan te quer de di nâ mi cas exó ge nas (ex.: o pro ces so de
eu ro pe i za ção das po lí ti cas so ci a is), quer de di nâ mi cas en dó ge nas (a as cen ção ao
po der de go ver nos de cen tro-es quer da na se gun da me ta de da dé ca da de 90) con fi -
gu ra um re de se nhar do sis te ma, que não de i xa rá de pro du zir uma re com po si ção
da si tu a ção de par ti da (Gu il lén e ou tros, 2001). Par ti cu lar men te im por tan te para o
despoletar des te pro ces so foi a im ple men ta ção de po lí ti cas de ga ran tia mí ni ma de
ren di men tos, na me di da em que es tas afron tam uma sé rie de di men sões es tru tu -
ran tes, quer da po bre za, quer das po lí ti cas de luta con tra a po bre za na Eu ro pa do
Sul (Sil va, 1998; Pin to, 2000).

Mercado de trabalho

O mer ca do de tra ba lho nos pa í ses da Eu ro pa do Sul não é idên ti co. Enquan to Espa -
nha, Gré cia e Itá lia têm maus de sem pe nhos no que toca quer à taxa de em pre go,
quer à taxa de de sem pre go, o mes mo já não se pode di zer de Por tu gal. Aque les três
pa í ses, no que mais uma vez pode ser con si de ra do como uma ver são ex tre ma da
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sín dro ma “cor po ra tiva”, apre sen tam ní ve is de em pre go ba i xos e ta xas de de sem -
pre go al tas, com par ti cu lar in ten si da de du ran te o pe río do re ces si vo do iní cio da
dé ca da de 90. Por tu gal, pelo con trá rio, tem uma per for man ce mais po si ti va a este
ní vel — ta xas de de sem pre go per sis ten te men te ba i xas e ta xas de em pre go aci ma da 
mé dia eu ro pe ia e sen do mes mo as mais al tas quan do con si de ra do o em pre go fe mi -
ni no a tem po in te i ro.22 Aliás, a sin gu la ri da de do caso por tu guês ao ní vel do fun ci o -
na men to do mer ca do de tra ba lho de sa fia a agre ga ção des te país num mo de lo da
Eu ro pa do Sul, le van tan do ques tões so bre a pró pria na tu re za des te úl ti mo, tal
como ace i te pela li te ra tu ra (Sil va, 2002).

Ain da as sim, é pos sí vel iden ti fi car um con jun to de ca rac te rís ti cas co muns aos 
mer ca dos de tra ba lho da Eu ro pa do Sul. Sen do ver da de a as ser ção de Fran cis
 Castles de que me nos pes so as tra ba lham ou pro cu ram tra ba lho nos pa í ses ca tó li cos 
e que da que les que o fa zem me nos o en con tram (1994: 32), é pos sí vel afir mar que
esta pa to lo gia as su me con tor nos ain da mais de fi ni dos em Espa nha, Gré cia e Itá lia.
Em ter mos de par ti ci pa ção ab so lu ta no mer ca do de tra ba lho, es tes pa í ses en con -
tram-se na pior si tu a ção em ter mos eu ro pe us, com uma seg men ta ção in ter na que
afec ta par ti cu lar men te as mu lhe res e os jo vens. Este qua dro en con tra-se, aliás, em
sin to nia com a cul tu ra po lí ti ca do mi nan te do cor po ra ti vis mo, i. e., a pro mo ção do
em pre go e a re du ção do de sem pre go cen tra da no ho mem “ga nha-pão”.

No que toca à par ti ci pa ção fe mi ni na é pos sí vel dis tin guir dois ti pos de di vi -
são. Em pri me i ro lu gar, há um pro ble ma ge né ri co de fal ta de em pre go que afec ta de 
for ma par ti cu lar men te in ten sa as mu lhe res, vi sí vel nos ní ve is ele va dos do de sem -
pre go e do de sem pre go de lon ga du ra ção fe mi ni no, com bi na do com ta xas de em -
pre go per sis ten te men te ba i xas, va ri an do en tre o mí ni mo es pa nhol de 38,3% e um
má xi mo gre go de 40,3%, quan do a mé dia da União era de 53, 1% e Por tu gal apre -
sen ta va va lo res com pa ra ti va men te ex cep ci o na is — 59,4%.23 Em se gun do lu gar, a
seg men ta ção, quer ho ri zon tal, quer ver ti cal, das ocu pa ções em fun ção do gé ne ro
cria um ní vel ele va do de de pen dên cia do ren di men to dos ho mens (Gon zá lez e ou -
tros, 2000: 23). O es pa ço para a in te gra ção das mu lhe res é fre quen te men te nos sec -
to res mais pre cá ri os do mer ca do de tra ba lho, sob a for ma de con tra tos a pra zo,
auto-em pre go e em pe que nas em pre sas, que se ca rac te ri zam por ofe re cer sa lá ri os
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Países Idade/sexo

Total 15-24 anos 25-54 anos 55-64 anos

HM H M HM H M HM H M HM H M

Espanha 53,8 69,6 38,3 33,9 41,3 26,2 65,6 84,2 47,6 34,9 52,4 19,1
Grécia1 55,6 71,6 40,3 28,1 34,2 22,2 69,9 89,0 51,6 39,1 55,8 23,6
Itália 52,5 67,1 38,1 25,5 30,3 20,8 66,9 84,3 49,5 27,5 40,8 15,0
Portugal 67,3 75,5 59,4 43,2 47,6 38,7 80,8 89,8 72,1 50,8 62,1 41,1
UE 62,6 72,0 53,1 39,5 43,4 35,5 75,5 86,3 64,7 37,8 48,3 27,8

Nota: 1) da dos re la ti vos a 1998.

Fon te: OCDE (2000).

Quadro 4 Taxa de em pre go na Eu ro pa do Sul e UE, em 1999



mais ba i xos, tem po de tra ba lho mais ir re gu lar, me nos se gu ran ça e pou cas opor tu -
ni da des de pro gres são atra vés de for ma ção pro fis si o nal (Cou sins, 2000: 111-17).

Este con tex to, em que ní ve is ba i xos de pro tec ção so ci al se en con tram com bi -
na dos com par ti ci pa ção re du zi da no mer ca do de tra ba lho e de sem pre go alto, con -
tri bui para o de sen vol vi men to de eco no mi as e mer ca dos de tra ba lho in for ma is,
que, por sua vez, sus ten tam so ci al men te o mau de sem pe nho do mer ca do de tra ba -
lho for mal. Uti li zan do uma me tá fo ra rok ka ni a na, é um es tra té gia de hi ding (en -
quan to opos to a vo i ce), atra vés da qual cer tos gru pos so ci a is evi tam a per ten ça so -
cial ou mi no ri zam os seus cus tos, ope ran do na eco no mia sub ter râ nea e/ou fu gin -
do às con tri bu i ções (Fer re ra, 2000: 5). Este mer ca do in for mal, pro fun da men te en ra -
i za do nas es tru tu ras so ci a is da Eu ro pa do Sul, de sem pe nha um pa pel cru ci al, não
ape nas na di mi nu i ção do im pac te do de sem pre go e dos ba i xos sa lá ri os, mas, tam -
bém, na ga ran tia da sus ten ta bi li da de de sec to res cen tra is da eco no mia for mal — o
exem plo do tu ris mo, es pe ci al men te no sul da Eu ro pa do Sul, é pa ra dig má ti co. No -
va men te, a mo der ni da de ina ca ba da das so ci e da des da Eu ro pa do Sul e a con se -
quen te de bi li da de das suas eco no mi as e es que mas de pro tec ção so ci al,
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Países Desemprego/sexo

Taxa de desemprego DLD (%)1 Taxa de desemprego juvenil2

HM H M HM H M HM H M

Espanha 15,9 11,1 23,2 51,3 45,4 55,5 28,5 21,7 37,3
Grécia3 10,7 7,2 16,8 54,9 44,7 61,5 29,7 21,4 39,3
Itália 11,4 9,0 16,4 61,4 62,1 60,7 32,9 28,6 38,3
Portugal 4,5 4,0 5,3 41,2 39,5 42,9 8,7 7,0 10,8
UE 9,2 8,2 10,9 47,5 46,2 48,9 17,2 16,1 18,6

No tas: 1) per cen ta gem de de sem pre ga dos de lon ga du ra ção (+12 me ses) no to tal do de sem pre go;
2) dos 15 aos 24 anos; 3) da dos re la ti vos a 1998.

Fon te: OCDE (2000).

Quadro 5 De sem pre go na Eu ro pa do Sul e na UE, em 1999

Países Emprego a tempo parcial/sexo

HM H M

Espanha 7,9 2,9 16,8
Grécia1 9,0 5,3 15,4
Itália 11,8 5,3 23,2
Portugal 9,3 5,0 14,6
UE 16,4 6,0 30,3

Nota: 1) da dos re la ti vos a 1998.

Fon te: OCDE (2000).

Quadro 6  Peso do em pre go a tem po par ci al no to tal do em pre go na Eu ro pa do Sul e UE, em 1999



trans for mam o que a pri o ri pode ser vis to en quan to si na is de sub de sen vol vi men to
em ac ti vos que com pen sam esse mes mo atra so, ain da que le van tan do ques tões
mu i to im por tan tes, quer em ter mos de equi da de, quer de igual da de.

Sen do ver da de que o pa pel de sem pe nha do pela eco no mia in for mal aju da a
com pre en der a for ma como as so ci e da des da Eu ro pa do Sul li dam com os ní ve is
 baixos de par ti ci pa ção no mer ca do de tra ba lho, con tu do, não nos for ne ce uma ex -
pli ca ção so bre a for ma como este qua dro se de sen vol veu. Ain da que a taxa de em -
pre go te nha apre sen ta do per sis ten te men te ní ve is ba i xos, o mes mo não se pode di -
zer da taxa de de sem pre go. Se olhar mos para as ta xas de de sem pre go nos iní ci os
dos anos 70, os pa í ses da Eu ro pa do Sul apre sen ta vam va lo res que, ain da que li ge i -
ra men te su pe ri o res aos dos res tan tes pa í ses da UE, eram sig ni fi ca ti va men te in fe ri -
o res aos ac tu a is e me nos dis tan tes da mé dia. Des de en tão, es tes va lo res têm au men -
ta do, sen do a si tu a ção mais im pres si o nan te a da Espa nha que, de uma taxa de de -
sem pre go mé dia de cer ca de 3% des de os anos 60 até 1974, viu este va lor au men tar
para 11,3% no pe río do de 1974-85, para atin gir va lo res aci ma dos 20% no iní cio da
dé ca da de 90. Impor ta, con tu do, sa li en tar a in ver são de ten dên cia a que se tem as -
sis ti do, com par ti cu lar in ten si da de, na se gun da me ta de da dé ca da de 90. No caso
dos pa í ses que fa zem par te do mo de lo cor po ra ti vo, a má per for man ce do mer ca do
de tra ba lho é, em lar ga me di da, ex pli ca da pe las pres sões co lo ca das pela tran si ção
para so ci e da des pós-in dus tri a is, bem como pelo pa pel de sem pe nha do nes te pro -
ces so por “ob jec tos ina mo ví ve is” bis marc ki a nos (Iver sen e ou tros, 1998; Pi er son,
1998; Esping-Ander sen, 1999), ou seja, o pro ces so cap ta do pe las me tá fo ras
“bem-es tar sem tra ba lho” ou “for dis mo con ge la do” (Esping-Ander sen, 1996;
Scharpf, 1997).24 Di fe ren tes ex pli ca ções têm sido su ge ri das para com pre en der o
caso da Eu ro pa do Sul, no va men te re me ten do para a es pe ci fi ci da de do seu per cur -
so de de sen vol vi men to.

Ain da que seja ver da de que os me ca nis mos bis marc ki a nos de su pe ra ção dos
ris cos as so ci a dos aos mer ca dos de tra ba lho es te jam pre sen tes nos pa í ses da Eu ro pa 
do Sul — ma xim re for ma an te ci pa da —, com os efe i tos per ver sos que lhes es tão as -
so ci a dos (Cas tles, 1994: 33-4), a per da de em pre gos e o cres ci men to ir re gu lar das ta -
xas de par ti ci pa ção é ex pli cá vel, pre do mi nan te men te, pelo ca rác ter tar dio e pela
de bi li da de do pro ces so de in dus tri a li za ção (Sa pel li, 1995). O êxo do ru ral foi ge ri -
do, na ma i or par te dos pa í ses eu ro pe us, atra vés do cres ci men to de em pre go no
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Países Taxa de desemprego

1961-73 1974-85 1986-90 1991-96

Espanha 2,8 11,3 18,9 21,1
Grécia 4,5 3,8 6,6 8,5
Itália 5,2 7,0 9,6 10,6
Portugal 2,5 6,9 6,1 5,9
UE 2,3 6,4 8,9 10,1

Fon te: Co mis são Eu ro pe ia, 2000.

Quadro 7  Taxa de de sem pre go na Eu ro pa do Sul e UE, 1961-96



sec tor in dus tri al. Este não foi o caso na Eu ro pa do Sul, onde este pro ces so ocor reu
mais tar de, co in ci din do quer com a rees tru tu ra ção do sec tor se cun dá rio e o cres ci -
men to do ter ciá rio (ou seja, ao de clí nio do em pre go no sec tor pri má rio não se se -
guiu um pico de em pre go no se cun dá rio, mas, sim, um sal to qua se di rec to para o
ter ciá rio), quer com no vas pres sões de mo grá fi cas — no me a da men te o au men to do
nú me ro de pes so as a pro cu rar em pre go, par ti cu lar men te mu lhe res (Sa pel li, 1995:
6-7; Alme da e ou tros, 1996: 160; Esping-Ander sen, 1999: 25).

Família

A fa mí lia na Eu ro pa do Sul tem es pe ci fi ci da des que a dis tin guem da do res to da Eu -
ro pa Oci den tal. De acor do com Rous sel, con si de ran do in di ca do res de mo grá fi cos
re la ti vos à fa mí lia, é pos sí vel agru par os pa í ses eu ro pe us em três gru pos ho mo gé -
ne os: os pa í ses es can di na vos; os da Eu ro pa Cen tral e os me di ter râ ne os, jun ta men te
com a Irlan da (cit. Gu er re ro e ou tros, 1997; Mar tin, 1997). Nes te úl ti mo gru po, a
ma i or par te dos in di ca do res apre sen ta as pec tos dis tin ti vos. O ta ma nho do agre ga -
do fa mi li ar mé dio tem vin do a de cres cer, mas ain da as sim apre sen ta os va lo res
mais ele va dos da Eu ro pa, com os jo vens sol te i ros a fi ca rem em casa dos pais até
mais tar de,25 com uma ba i xa pro por ção dos agre ga dos de “pes so as sós” e uma ele -
va da pro por ção de agre ga dos atí pi cos. Estes pa í ses ca rac te ri zam-se ain da por te -
rem ta xas de nup ci a li da de ele va das, ta xas de fer ti li da de e de di vór cio ba i xas e pou -
cas uniões de fac to ou fi lhos fora do ca sa men to, in di ci an do ní ve is ba i xos de co a bi -
ta ção (Mar tin, 1997: 26; Alme i da e ou tros, 1998: 57). Para além do mais, nas so ci e da -
des da Eu ro pa do Sul as fa mí li as têm mais vín cu los in ter nos e mu i tas das ve zes o
agre ga do fa mi li ar fun ci o na en quan to um sis te ma de re dis tri bu i ção (Wall, 1995;
Ber meo, 1999: 275). No en tan to, o di na mis mo das trans for ma ções des tas so ci e da -
des tem le va do a uma re com po si ção da es tru tu ra fa mi li ar, que al guns au to res, re -
por tan do-se ao caso por tu guês, ape li dam de du plo mo vi men to (Alme i da e ou tros,
1998: 51). Por um lado, um mo vi men to de “fa mi li a ris mo re no va do”, as sen te numa
me lho ria ge ral das con di ções de vida das fa mí li as e ca rac te ri za do por ní ve is al tos
de nup ci a li da de, me nos ce li ba to de fi ni ti vo, re ju ve nes ci men to da ida de mé dia do
ca sa men to e di mi nu i ção dos nas ci men tos fora des te; e por ou tro lado, de “mo der -
ni za ção”, con sis tin do na trans for ma ção dos va lo res e das prá ti cas no seio da fa mí -
lia, na pro mo ção do va lor da igual da de en tre os côn ju ges e numa ma i or va lo ri za ção 
do in di ví duo. Mais uma vez, este con jun to de trans for ma ções re me te para o pro -
ces so de “mo der ni da de ina ca ba da” e para a com bi na ção par ti cu lar de in di ca do res
de tra di ção (ex.: agre ga dos ma i o res) com in di ca do res mo der nos (ex.: ba i xa das ta -
xas de fer ti li da de).

Às es pe ci fi ci da des da fa mí lia na Eu ro pa do Sul há que acres cen tar o pa pel que 
é atri bu í do à mu lher nes tes pa í ses, no me a da men te no que toca à di vi são do tra ba -
lho pago e não pago no seio do agre ga do — em que há uma cla ra di vi são de gé ne ro,
ca ben do às mu lhe res qua se em ex clu si vo, quer as ta re fas re la ti vas à casa, quer os
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cu i da dos com as cri an ças e ido sos. Esta si tu a ção é tan to mais pro ble má ti ca se con si -
de rar mos que, ape sar da en tra da ma ciça de mu lhe res no mer ca do de tra ba lho (e a
si tu a ção por tu gue sa é par ti cu lar men te sig ni fi ca ti va), a esta não cor res pon deu uma 
ma i or co la bo ra ção do côn ju ge nas ta re fas do més ti cas. Pelo con trá rio, a ten dên cia
de au men to das ta xas de par ti ci pa ção fe mi ni nas, que se ten de a in ten si fi car, re sul ta
ape nas num acu mu lar de es for ço por par te da mu lher (Tor res e ou tros, 2000), li mi -
tan do as op ções das mu lhe res no que toca à en tra da no mer ca do de tra ba lho (Daly,
2000: 49).

Tem sido de fen di do que um nú me ro im por tan te de con se quên ci as para o mo -
de lo de wel fa re da Eu ro pa de Sul re sul ta das ca rac te rís ti cas da fa mí lia nes ta re gião,
aqui apre sen ta das bre ve men te, e da for ma como o “fa mi li a ris mo” pro duz efe i tos,
quer nos es que mas de pro tec ção so ci al, quer no mer ca do de tra ba lho.

Como re fe ri do, os es que mas de pro tec ção so ci al na Eu ro pa do Sul são en vi e -
sa dos a fa vor do ho mem “ga nha-pão”. Este pres su pos to en con tra-se pro fun da -
men te in cor po ra do nos es que mas de subs ti tu i ção de ren di men tos, mas tem con se -
quên ci as que vão mu i to para além da que le. Os be ne fí ci os de as sis tên cia so ci al, bem 
como os ser vi ços à fa mí lia são dis to exem plo. Como sus ten tam Te re sa Gu er re ro e
Ma nu e la Nal di ni, re por tan do-se aos ca sos es panhol e ita li a no, a ti tu la ri da de do ní -
vel dos be ne fí ci os e dos ser vi ços so ci a is en con tra-se, na ma i or par te das ve zes, re la -
ci o na da com a uni da de e com o ren di men to fa mi li a res, não se en con tran do aque les
ins ti tu ci o na li za dos como di re i tos in di vi du a is (1997: 61-2). Ao mes mo tem po, os
ser vi ços à fa mí lia en con tram-se pou co de sen vol vi dos e, atra vés da sua inac ção, re -
pro du zem o pres su pos to ide o ló gi co de que a fa mí lia é o prin ci pal pro mo tor de
bem-es tar. Como numa es pé cie de pro fe cia que se auto-re a li za, o out co me de uma
po lí ti ca de fa mí lia pas si va é que as di fi cul da des en fren ta das por cada fa mí lia não
são en fren ta das atra vés da mo bi li za ção de re cur sos pú bli cos, mas, sim, atra vés de
es tra té gi as pri va das. Isto cria um efe i to de feedback ne ga ti vo que re for ça e re pro duz
o sis te ma, e que leva a que a so li da ri e da de fa mi li ar seja si mul ta ne a men te a ex pli ca -
ção e o re sul ta do de uma po lí ti ca de fa mí lia pou co de sen vol vi da (Fla quer, 2000: 27). 
Esta ide ia vai ao en con tro do pa ra do xo iden ti fi ca do por Ma nu e la Nal di ni, se gun do 
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Países Indicadores sobre família

Taxa de fertilidade1 % jovens a residir com
os pais (20-24)2

% jovens a residir com
os pais (25-29) 2

Tamanho médio dos
agregados familiares3

1965     1999 1987       1996 1987        1996 1996

Espanha 2,95       1,20 84            90 49              62 3,14
Grécia 2,25       1,30 63            73 39              50 2,93
Itália 2,66       1,19 81            89 39              59 3,01
Portugal 3,15       1,49 84            90 39              52 3,01
UE 2,77       1,63 —             66 —               32 2,77

No tas: 1) fon te: Con se lho da Eu ro pa (2000) e cál cu los pró pri os; 2) fon te: Fer re ra e ou tros (2000b);
3) fon te: Eu ros tat (s/d) e cál cu los pró pri os.

Quadro 8 Indi ca do res so bre fa mí lia na Eu ro pa do Sul e UE



o qual quan to ma i or o pa pel con ce di do à fa mí lia me nor é o de sen vol vi men to dos
ser vi ços de apo io à fa mí lia e o ní vel de be ne fí ci os para as fa mí li as com cri an ças
(1999). Esta si tu a ção é par ti cu lar men te gra vo sa na me di da em que, de acor do com
es tu dos re cen tes (Wall e ou tros, 2001), as re des de su por te fa mi li a res ten dem a pro -
te ger de for ma mais in ten sa as fa mí li as de ma i o res re cur sos — ain da que, mes mo
nes tes ca sos, ape nas par ci al men te —, pro mo ven do uma re pro du ção das de si gual -
da des e pro te gen do me nos aque les que, à par ti da, mais ne ces si ta ri am.

Conclusão

Nes te tex to pro cu rei mos trar que a abor da gem de Esping-Ander sen aos “mo de los
de wel fa re” é um ins tru men to de aná li se po de ro so. No en tan to, ao mes mo tem po
que per mi te am plas com pa ra ções en tre pa í ses, re ve la li mi ta ções na com pre en são
dos as pec tos es pe cí fi cos de cada país. O ca mi nho des bra va do pelo seu tra ba lho for -
ne ce im por tan tes pis tas, mas tam bém re quer que se vá para além de uma pers pec ti -
va ex ces si va men te cen tra da em con ce i tos agre ga do res de in di ca do res, que di mi -
nu em, con se quen te men te, a sen si bi li da de da te o ria à com pre en são de ca sos es pe cí -
fi cos e ten den ci al men te dis so nan tes.

A Eu ro pa do Sul é um dos ca sos que tem vin do a re i vin di car a exis tên cia de
um quar to mo de lo a jun tar à di vi são tríp ti ca pro pos ta por Esping-Ander sen e hoje
am pla men te adop ta da. Nes te tex to pro cu rei mos trar que não há, à par ti da, ne nhu -
ma con tra di ção en tre a abor da gem dos três mun dos e de sen vol ver uma aná li se
cen tra da na que les pa í ses. A ta re fa é pre ci sa men te co me çar com a ti po lo gia de
Esping-Ander sen e, con si de ran do-a um ins tru men to ide al-tí pi co de aná li se, pres -
tar ma i or aten ção a cada um dos três me ca nis mos pro du to res de bem-es tar — i.e.:
pro tec ção so ci al, mer ca do de tra ba lho e fa mí lia. Isto é par ti cu lar men te útil no caso
dos pa í ses da Eu ro pa do Sul, nos qua is os es que mas de subs ti tu i ção de ren di men to, 
ape sar de apa ren te men te se me lhan tes aos dos pa í ses do “mo de lo cor po ra ti vo” em
ter mos or ga ni za ci o na is e ins ti tu ci o na is, de sem pe nham um pa pel fun ci o nal men te
di ver so, e onde o pa pel des ti na do à fa mí lia e ao mer ca do de tra ba lho é não só dis -
tin to, como apre sen ta di nâ mi cas par ti cu la res. Há, por tan to, im por tan tes nu an ces
na pro du ção de bem-es tar na Eu ro pa do Sul, que re que rem um po licy mix com as -
pec tos dis tin tos do do mi nan te na Eu ro pa con ti nen tal.

Esta abor da gem é con trá ria à pers pec ti va de que os pa í ses da Eu ro pa do Sul
têm, por re la ção aos pa í ses cen tra is, mais di fe ren ças de grau do que de tipo. A ide ia
de uma po si ção in ter mé dia ou atra sa da numa se quên cia de eta pas de de sen vol vi -
men to tem sido am pla men te cri ti ca da por abor da gens mais am plas que vão para
além do es tu do do “mo de lo de wel fa re”, na me di da em que ne gli gen cia a for ma
como a in te rac ção de di fe ren ças es pa ci a is e tem po ra is pro duz um “tipo” di fe ren te
(Pi res, 1990). Para cap tu rar as nu an ces nos “ti pos” im por ta pres tar ma i or aten ção a
ca te go ri as que, ain da que apa ren te men te se me lhan tes, de sem pe nham pa péis fun -
ci o na is di fe ren tes. Tal im pli ca que seja ne ces sá rio afas tar mo-nos das li mi ta ções
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co lo ca das por uma abor da gem es tri ta men te ti po ló gi ca. O du plo ris co, que re sul ta
da su per fi ci a li da de e da agre ga ção de va ri a ções em ca te go ri as mu i to ge né ri cas, faz
com que seja ne ces sá rio es tu dar a for ma como pa í ses es pe cí fi cos di ver gem do
“ ideal-tipo” que à par ti da os com pre en de ria. Há um tra de-off en tre par ci mó nia e
com ple xi da de com o qual es ta mos a li dar per ma nen te men te ao es tu dar a re a li da -
de, e ele apli ca-se de for ma par ti cu lar men te pre men te ao es tu do dos “mo de los de
wel fa re”.

Des tas as sun ções re sul tam dois ti pos de con se quên ci as. Um pri me i ro que se
pren de com a ne ces si da de de com pre en der a for ma como out co mes se me lhan tes se
en con tram so ci al e his to ri ca men te en cas tra dos em re a li da des es pe cí fi cas — o que
re me te para a pers pec ti va mais am pla de “fa mí li as de na ções”, enun ci a da, ain da
que su per fi ci al men te, por Fran cis Cas tles e De bo rah Mit chell (1993). Um se gun do
que su bli nha a ne ces si da de de evi tar o ris co re sul tan te de fo car a aten ção em con -
ceitos agre ga do res ge né ri cos, fa zen do de ri var a na tu re za da in te rac ção que pro mo -
ve o bem-es tar da aná li se sin té ti ca da que les.

Como ten tei de mons trar nes te tex to, é pos sí vel de fen der a agre ga ção da
Espa nha, Gré cia, Itá lia e Por tu gal na his tó ria e na po lí ti ca e, con se quen te men te, nas 
po lí ti cas. Sub su mir a for ma como es tes pa í ses di ver gem dos pa í ses da Eu ro pa con -
ti nen tal em di fe ren ças de grau, li mi ta cla ra men te a ca pa ci da de ex pli ca ti va, não só
do seu “mo de lo de wel fa re”, como, tam bém, dos de sa fi os e pres sões que en fren ta a
re for ma des te. Esta pers pec ti va vai ao en con tro da abor da gem “histórico-institu -
cionalista”26 e da con se quen te va lo ri za ção da aná li se das es co lhas e op ções, quer
es tru tu ra is, quer nor ma ti vas, que são fe i tas du ran te um pe río do lon go de tem po,
para a com pre en são das di nâ mi cas em jogo. Tal im pli ca uma re fu ta ção do a-his to ri -
cis mo que ca rac te ri za mu i tas das aná li ses da pro du ção de wel fa re e re quer um es tu -
do que exa mi ne di ver sas va riá ve is e pro mo va uma aná li se apro fun da da da for ma
como se quên ci as his tó ri cas e op ções po lí ti cas pro du zem de ter mi na dos out puts
(Skoc pol e ou tros, 1980).

Uma se gun da con se quên cia re me te para a for ma como con ce i tos agre ga do res 
de in di ca do res, como des mer ca do ri za ção e des fa mi li a ri za ção, são ins tru men tos
ana lí ti cos per ti nen tes, na me di da em que as di nâ mi cas por es tes cap ta das li mi -
tam-se a um con tí nuo de mais ou me nos, não re ve lan do sen si bi li da de à com ple xi -
da de ca rac te rís ti ca de cada caso. Se fa lar de um mo de lo é, para uti li zar a for mu la -
ção de Esping-Ander sen, “de no tar que na re la ção en tre es ta do e eco no mia um con -
jun to com ple xo de ca rac te rís ti cas le ga is e ins ti tu ci o na is en con tram-se sis te ma ti ca -
men te en tre la ça das” (1990: 2), en tão para com pre en der esse “en tre la ça men to” é
ne ces sá rio con si de rar a com ple xi da de dos fac to res que o con subs tan ci am, de i xan -
do de par te, por mo men tos, a par ci mó nia. Estu dar as “afi ni da des elec ti vas”
(Ebbing ha us e ou tros 2001) que se de sen vol vem en tre as vá ri as di men sões da pro -
du ção do bem-es tar re quer, não ape nas um en fo que nas di nâ mi cas des tas, mas,
tam bém, que se de di que aten ção à for ma como se en cas tram nas es tru tu ras so ci a is.

Para além do mais, con si de ran do o es ta do ain da não su fi ci en te men te de sen -
vol vi do da li te ra tu ra fo ca da no sis te ma de bem-es tar da Eu ro pa do Sul, as su mir
que o mo de lo des tes pa í ses é uma ver são pou co de sen vol vi da do “mo de lo cor po ra -
ti vo” pode fun ci o nar en quan to obs tá cu lo epis te mo ló gi co, co lo can do

O MODELO DE WELFARE DA EUROPA DO SUL 49



cons tran gi men tos à ne ces sá ria ex plo ra ção des te cam po ci en tí fi co. De modo a ilu -
mi nar a na tu re za ain da não to tal men te cla ri fi ca da da in te rac ção en tre pro tec ção so -
ci al, mer ca do de tra ba lho e fa mí lia nes ta re gião, im por ta omi tir as se me lhan ças en -
tre es tes pa í ses e os do “mo de lo cor po ra ti vo” e pres tar ma i or aten ção aos seus as -
pec tos dis tin ti vos. A abor da gem de Esping-Ander sen, da das a sua po pu la ri da de e
po der ana lí ti co, con ce de-nos uma boa des cul pa para, cri ti can do-a, olhar para trás,
para um tem po an te ri or ao seu pa pel qua si-he ge mó ni co, e ob ser var mos com ma i or 
por me nor a com ple xa ma triz de in te rac ções exis ten te na Eu ro pa do Sul.

Notas

1 Este tex to foi ini ci al men te es cri to para a par te cur ri cu lar do pro gra ma de dou to ra -
men to em ciên ci as so ci a is e po lí ti cas no Insti tu to Uni ver si tá rio Eu ro peu, ten do
sido pos te ri or men te apre sen ta do en quan to co mu ni ca ção à con fe rên cia “O Mo de lo
La ti no de Pro tec ção So ci al”, re a li za da no ISEG, nos dias 21 e 22 de Se tem bro de
2001. O Mi guel Ca bri ta, como paga de uma es ta dia em Flo ren ça, ace deu ler e co -
men tar uma ver são pré via. Devo ain da à Síl via Sou sa e a dois ava li a do res anó ni -
mos um con jun to de co men tá ri os mu i to úte is e subs tan ti vos.

2 A hi pó te se ge ral da te o ria po wer re sour ces é que quan to ma i or o po der de par ti dos
so ci al-de mo cra tas ou tra ba lhis tas ma i or é o de sen vol vi men to de po lí ti cas so ci a is
fa vo rá ve is aos in te res ses dos tra ba lha do res as sa la ri a dos. Por sua vez, a con fi gu ra -
ção de mo de los de pro vi são so ci al re sul ta da for ma como re la ções de clas se es pe cí -
fi cas a um dado país são en qua dra das por ins ti tu i ções de mo crá ti cas, de sig na da -
men te os par la men tos e a con cer ta ção so ci al. Para uma vi são clás si ca des ta pers -
pec ti va, cf. Wal ter Kor pi (1983), para uma acu a li za ção des ta cor ren te, cf. Mi cha el
Sha lev (2001).

3 Para uma dis cus são das ca rac te rís ti cas es sen ci a is de cada um dos mo de los cf. Go o -
din e ou tros, 1999; Esping-Ander sen, 1999; ou, dis po ní vel em por tu guês, Fer re ra e
ou tros, 2000b. 

4 Para uma dis cus são de ta lha da das po lí ti cas so ci a is bis marc ki a nas e dos seus ob jec -
ti vos im plí ci tos cf. Bald win, 1990. 

5 Kees Van Kers ber gen (1995), no seu es tu do da re la ção en tre de mo cra cia cris tã e es -
ta do pro vi dên cia, dis se ca com par ti cu lar por me nor este tema.

6 Para além da Itá lia, que é in clu í da no seu li vro de 1990, não há qual quer re fe rên cia
a Espa nha, Gré cia ou Por tu gal — ain da que Esping-Ander sen te nha sido um dos
pri me i ros au to res a li dar com as ca rac te rís ti cas dos es ta dos pro vi dên cias es pa nhol
e por tu guês de um pon to de vis ta com pa ra ti vo (1993). Con tu do, esta aná li se não só 
era fo ca da num nú me ro li mi ta do de des pe sas so ci a is, du ran te um pe río do de tem -
po cur to, como não se re la ci o na va di rec ta men te com a sua abor da gem com pa ra ti va 
mais am pla.

7 É pos sí vel dis tin guir, de for ma es que má ti ca, três ra zões que fa zem das ti po lo gi as
im por tan tes ins tru men tos de aná li se: a) ao pro mo ve rem a par ci mó nia aju dam-nos
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a olhar para a flo res ta e não ape nas para as ár vo res; b) ao agre ga rem di ver sas es pé -
ci es de acor do com atri bu tos se me lhan tes, fa ci li tam a iden ti fi ca ção de ló gi cas co -
muns de mo vi men to e até mes mo re la ções ca u sa is; e c) aju dam-nos a ge rar e tes tar
hi pó te ses (Esping-Ander sen, 1999: 73). Como sa be mos, des de as pri me i ras abor da -
gens com pa ra ti vas, para com pre en der a so ci e da de e uma de ter mi na da re a li da de é
fun da men tal fa zer com pa ra ções. E de modo a fa zer com pa ra ções é ne ces sá rio clas -
si fi car e fazê-lo com cri té ri os ana li ti ca men te per ti nen tes, que pos si bi li tem a de fi ni -
ção de ti pos. Esta abor da gem le van ta uma sé rie de ques tões me to do ló gi cas, que se
pren dem quer com a pró pria po ten ci a li da de do mé to do com pa ra ti vo para com pre -
en der uma de ter mi na da re a li da de, quer com os cri té ri os em que de ter mi na da com -
pa ra ção se ba se ia. Na ver da de, há um equí vo co fre quen te nas ciên ci as so ci a is e que 
as sen ta na ex pli ca ção de um de ter mi na do fe nó me no em pí ri co atra vés do lu gar
ocu pa do numa ti po lo gia, ba se a da numa cons tru ção con cep tu al. No en tan to, e
como de mons tra do pela abor da gem com pre en si va de Max We ber, a de fi ni ção de
uma ti po lo gia, no caso con cre to de ideais ti pos, é útil, não en quan to ex pli ca ção teó -
ri ca da re a li da de, em que a com pre en são de um de ter mi na do fe nó me no re sul ta de
uma con cep tu a li za ção de ta lha da des te atra vés das len tes da ti po lo gia, mas, sim,
en quan to ele men to que nos au xi lia na or ga ni za ção da pes qui sa e na com pre en são
da re a li da de. Ou seja, as sim en ten di das, as ti po lo gi as não têm como ob jec ti vo a de -
fi ni ção de ta lha da e exa us ti va de cada um dos ti pos, mas an tes a de fi ni ção de cri té -
ri os de com pa ra bi li da de e a iden ti fi ca ção de di men sões ana li ti ca men te per ti nen tes
(Pi res, 1990: 84-5). Aliás, para We ber, a cons tru ção de ide a is tipos não era de for ma
al gu ma um fim do co nhe ci men to, mas, sim, um meio para esse mes mo co nhe ci -
men to. De fi nir um tipo im pli ca sem pre su bli nhar cer tos as pec tos da re a li da de em
re sul ta do dos ob jec ti vos pré vi os em que as sen ta o pro jec to de in ves ti ga ção, ou seja, 
o acto de cri ar ti po lo gi as as sen ta numa de ci são emi nen te men te con cep tu al, que
visa es ta be le cer qua is os as pec tos a con si de rar, agre gar e com pa rar. Nes te sen ti do,
é a te o ria que cria a ti po lo gia e não a ti po lo gia que cria a te o ria (Bald win, 1996: 29), 
pelo que, de acor do com o pro jec to de in ves ti ga ção se gui do, cer tos as pec tos da re a -
li da de po dem ser mais re le van tes e me re cer pri o ri da de ana lí ti ca.

8 As re i vin di ca ções para a cri a ção de um quar to mo de lo não se li mi tam à Eu ro pa do
Sul. Para além des te caso, a con si de ra ção de um mo de lo das an tí po das — ca rac te -
ri za do por se tra tar de uma com bi na ção do mo de lo li be ral e do mo de lo so ci al-de -
mo crá ti co, no me a da men te quan do con si de ra do o sis te ma de ar bi tra gem sa la ri al
(Cas tles e Mit chell, 1993) —, bem como de um mo de lo do les te Asiá ti co — ca rac te -
ri za do por um li be ra lis mo de es ta do, com bi na do com um cor po ra ti vis mo au to ri tá -
rio, um mo vi men to ope rá rio fra co e um fa mi li a ris mo re sis ten te (Esping-Ander sen,
1999: 90-2) — é fre quen te men te re fe ri da pela li te ra tu ra.

9 Dada a na tu re za des te ar ti go, não tra ta rei ex ten si va men te das crí ti cas de gé ne ro à
pers pec ti va de Esping-Ander sen. Paul Pi er son faz um re su mo ge ral des tas crí ti cas
e de que for ma co lo cam em ca u sa o modo como ve mos a cons tru ção dos es ta dos
pro vi dên cia (2000: 802-4). Para uma crí ti ca fe mi nis ta de Esping-Ander sen, cf. Le -
wis, 1992, 1997; Sa ins bury, 1996.

10 Ma u ri zio Fer re ra de fen de que a Fran ça apre sen ta im por tan tes di fe ren ças, quer
quan to à mor fo lo gia do seu es ta do pro vi dên cia, quer quan to ao con tex to mais
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ge né ri co do seu de sen vol vi men to, para que seja pas sí vel de in clu são num mo de lo
da Eu ro pa do Sul (1996: 35). Ain da as sim, numa das pri me i ras ten ta ti vas de sis te -
ma ti zar as re fle xões em tor no do es ta do pro vi dên cia na Eu ro pa do Sul, a Fran ça foi 
in clu í da — cf. as ac tas da con fe rên cia “Com pa rer les systèmes de pro tec ti on so ci a le 
en Eu ro pe du Sud”, or ga ni za da pela Mis si on de Re cher che et Expé ri men ta ti on
(Mire, 1997), uma or ga ni za ção pú bli ca fran ce sa. Para uma aná li se das se me lhan ças
en tre o mo de lo de wel fa re fran cês e o de ou tros pa í ses da Eu ro pa do Sul cf. Bo no li e 
ou tros, 1997.

11 Ain da as sim, Gi u lio Sa pel li (1995: 8) in clui a Tur quia na sua aná li se da Eu ro pa do
Sul, no me a da men te por que, jun ta men te com o ar gu men to ge o grá fi co, este país, tal
como os res tan tes qua tro, tem re ve la do, nos úl ti mos cin quen ta anos, um cres ci -
men to rá pi do e im por tan tes di nâ mi cas de mu dan ça, bem como um sis te ma de de -
mo cra cia par la men tar sem pa ra le lo no mé dio ori en te.

12 Ma le fa kis (1995) de sen vol ve uma aná li se sis te má ti ca e apro fun da da das se me lhan -
ças en tre es tes qua tro pa í ses. Con fe rir tam bém o tra ba lho de Sa pel li (1995) — fo ca -
do na se gun da me ta de do sé cu lo XX — e de Gi ner (1995) — com uma in ter pre ta ção 
mais so ci o ló gi ca dos pro ces sos de mu dan ça nes tas so ci e da des.

13 Nes te pon to uti li zo de for ma ex ten si va os ar gu men tos de Ma le fa kis (1995: 36-9). 
14 O caso da Gré cia, que pode ser vis to como ex cep ci o nal, dada a exis tên cia de uma

igre ja na ci o nal de cris ti a nis mo or to do xo, é, de acor do com Gi ner, me nos dis tin to,
se con si de rar mos a iden ti fi ca ção das di ver sas di ta du ras com o he le nis mo e o es -
sen ci a lis mo bi zan ti no (1995: 40).

15 Nes te pon to adap to duas abor da gens. A pri me i ra, pro pos ta por Ma le fa kis (1995),
que su ge re uma di vi são dos sé cu los XIX e XX em qua tro pe río dos: de 1814 a 1870
— “iní cio tra u má ti co” —; de 1870 a 1914 — “con so li da ção im per fe i ta” —; de 1915 a 
1949 — “con fli to e co lap so” — e, fi nal men te, 1950-92 — “trans cen dên cia e re den -
ção”. A se gun da, pro pos ta por Gi ner (1995), que dis tin gue qua tro pe río dos, com li -
mi tes tem po ra is não de fi ni dos cla ra men te: “go ver no oli gár qui co com ex clu são po -
pu lar ex tre ma”; “con so li da ção bur gue sa com ex clu são po pu lar”; “di ta du ras fas cis -
tas ou parafas cis tas”; e, fi nal men te, “de mo cra cia li be ral e cons ti tu ci o nal com cor -
po ra ti vis mo ca pi ta lis ta”.

16 Como su bli nha Co lin Crouch, “onde a Igre ja ca tó li ca foi cul tu ral men te he ge mó ni ca 
o mais pro vá vel foi que a opo si ção à au to ri da de tra di ci o nal as su mis se uma for ma
to ta li zan te e con tra cul tu ral. Isto na me di da em que his to ri ca men te o ca to li cis mo
foi to ta li zan te e he ge mó ni co no sen ti do grams ci a no” (2001: 179). Este é o caso de
Por tu gal, de for ma par ti cu lar men te in ten sa du ran te a pri me i ra re pú bli ca (cf. Gu i -
ben tif, 1997).

17 Ain da que haja au to res que da tam a con so li da ção da de mo cra cia em Itá lia do fi nal
dos anos 70, com o “com pro mis so his tó ri co” de Aldo Moro, cer ca de trin ta anos
de po is da tran si ção (Gun ter e ou tros, 1995: 22).

18 No va men te com va ri a ções re gi o na is. A este ní vel o caso por tu guês é de um par ti -
cu lar atra so, en tre ou tras ra zões de vi do à co nhe ci da an ti pa tia de Sa la zar pela ide ia
de mo der ni za ção eco nó mi ca. Para além do mais, a guer ra co lo ni al foi res pon sá vel,
em lar ga me di da, pela ab sor ção do boom eco nó mi co.

19 Ain da que o as sun to do “fa mi li a ris mo” não seja cen tral no ar gu men to de Fer re ra,
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ele re fe re-se ex pli ci ta men te à fa mí lia e ao seu pa pel “com pen sa tó rio” (cle a ring hou -
se) (1996: 21).

20 Para uma des cri ção do caso ita li a no cf. Ni e ro, 1996 e Fer re ra e ou tros, 2000; do caso 
es pa nhol, cf. Mo re no e ou tros, 1993; Alme da e ou tros, 1996; e Gu il lén, 1996; do gre -
go, cf. Ka trou ga los, 1996; Syme o ni dou, 1997; e Ve ni e ris, 1997; e do por tu guês, cf.
Gu i ben tif, 1997; e Moz zi ca fred do, 1997. 

21 Os casos dos “Plan de Empleo Ru ral” (PER) em Espa nha e dos “Pro gra mas Ocu pa -
ci o na is” (POC) em Por tu gal são, em lar ga me di da, exem plos dis to.

22 As es pe ci fi ci da des do mer ca do de tra ba lho por tu guês são um dos pa ra do xos mais
in te res san tes que se co lo cam aos ci en tis tas so ci a is que es tu dam os pa í ses da Eu ro -
pa do Sul. Como es cre vem Blan chard e Ji me no (cit. em Glat zer, 1999), o de sem pre -
go alto em Espa nha e ba i xo em Por tu gal pode ser o ma i or de sa fio em pí ri co que en -
fren tam as te o ri as do de sem pre go es tru tu ral ou, como sus ten ta Mary Daly, fo can -
do-se na par ti ci pa ção fe mi ni na, “os pa drões de Por tu gal opõem-se a mu i tas, se não
to das, as ex pli ca ções con ven ci o na is e ser vi ram para de sa fi ar em pon tos cha ve a
aná li se de sen vol vi da” (Daly, 2000: 508). Ain da que não sen do aqui o lo cal para dis -
cu tir ex ten si va men te a es pe ci fi ci da de do caso por tu guês, im por ta su bli nhar que
Por tu gal, apre sen tan do da dos do em pre go e de sem pre go se me lhan tes aos dos pa í -
ses es can di na vos, ca rac te ri za-se por ter uma taxa de em pre go de “es for ço”, em que 
as mu lhe res com bi nam em pre go a tem po in te i ro com tra ba lho do més ti co não as sa -
la ri a do (Tor res e ou tros, 2000) — isto num con tex to em que o nú me ro de ser vi ços à
fa mí lia, pese em bo ra a im por tan te evo lu ção re cen te, é ain da ba i xo. Para além do
mais, Por tu gal tem uma taxa de em pre go agrí co la bas tan te su pe ri or à mé dia da
União (12,6% e 4,5%, res pec ti va men te), bem como nú me ros ele va dos de auto-em -
pre go (27,5% e 16,3%, res pec ti va men te) (Eu ros tat, 2000), que mu i tas das ve zes en -
co brem si tu a ções não re gu la res, bem como o que tem sido de no mi na do de plu ri ac -
ti vi da de (Ca bral, 1999). Os ní ve is ba i xos de pro du ti vi da de, jun ta men te com os ba i -
xos sa lá ri os, as ba i xas qua li fi ca ções e o ní vel re du zi do da pro tec ção no de sem pre -
go, cri am um con tex to pro pí cio para al tos ní ve is de em pre go e ba i xos ní ve is de de -
sem pre go. Para ter mos uma ex pli ca ção ge né ri ca da si tu a ção por tu gue sa, há que
con si de rar ain da o pa pel das ac ti vi da des eco nó mi cas tra ba lho-in ten si vas (sen do os 
ca sos pa ra dig má ti cos o de sen vol vi men to da cons tru ção ci vil e obras pú bli cas de -
po is da ade são à UE e con se quen te usu fru to do Fun do de De sen vol vi men to Re gi o -
nal), o pa pel do Fun do So ci al Eu ro peu no apo io a po lí ti cas ac ti vas de em pre go, o
cres ci men to rá pi do do sec tor dos ser vi ços (no me a da men te em ac ti vi da des que re -
que rem mão-de-obra ba ra ta e pou co qua li fi ca da, ma i o ri ta ri a men te fe mi ni na) e o
pa pel de ci si vo do ajus ta men to via sa lá ri os e não no em pre go em pe río dos re ces si -
vos. Para um di a nós ti co ge né ri co do fun ci o na men to do mer ca do de tra ba lho por -
tu guês cf. os su ces si vos pla nos na ci o na is de em pre go, exis ten tes des de 1997, bem
como Ro dri gues, 1988. 

23 Para uma abor da gem da es pe ci fi ci da de da par ti ci pa ção fe mi ni na no mer ca do de
tra ba lho em Por tu gal, cf. André e ou tros (2000) e Sou sa (2001).

24 Em in glês: im mo va ble ob jects; wel fa re wit hout work; e fro zen for dism.
25 Na Eu ro pa do Sul, os jo vens ten dem a fi car com pa ra ti va men te mais tem po em casa 

dos pais. De acor do com Gon zá lez e ou tros (2000: 21), tal acon te ce de vi do à
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au sên cia de um em pre go es tá vel e de ha bi ta ções aces sí ve is, e tam bém por que é
cul tu ral men te ace i te — no me a da men te como con se quên cia da ló gi ca de so li da ri e -
da de in ter ge ra ci o nal. Mes mo quan do os jo vens têm um em pre go bem re mu ne ra -
do, per ma ne cem em casa dos pais até que te nham fon tes de ren di men to es tá ve is e
te nham acu mu la do pou pan ças su fi ci en tes para ad qui ri rem uma casa pró pria. Ten -
do em con ta que as es tru tu ras de au to ri da de no seio da fa mí lia se al te ra ram, os jo -
vens po dem uti li zar com al gu ma li ber da de a sua fa mí lia en quan to for ta le za, den -
tro da qual se pre pa ram para um iní cio se gu ro da sua vida de adul tos. Assim, o ca -
mi nho para a eman ci pa ção dá-se den tro da fa mí lia e não a par tir da fa mí lia como
su ce de nos res tan tes pa í ses eu ro pe us. Bec ker e ou tros (2001), num ar ti go cen tra do
no caso ita li a no, de mons tram como os jo vens ten dem a fi car mais em casa dos pais 
con so an te es tes têm um em pre go es tá vel e me nor pro pen são para o de sem pre go,
ha ven do uma re la ção di rec ta en tre a ins ta bi li da de da re la ção la bo ral dos pais e a
sa í da dos fi lhos de casa.

26 Para uma dis cus são dos vá ri os ins ti tu ci o na lis mos, cf. Guy Pe ters, 1996. 
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