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PANORAMA
Os jovens desabituam-se do carro

A imagem de James Dean ao volante com um cigarro entre os
lábios, foi durante décadas o ícone dos adolescentes para
representar a liberdade, a rebeldia ou o desejo de conhecer
novos mundos. Depois que desapareceu a imagem positiva
associada ao tabaco, agora parece ser a condução – pelo
menos no sentido mais clássico – a perder pontos na escala
de valores dos jovens.
Desde 1950, as vendas de veículos não paravam de crescer
em cada ano, mas parece que agora isso parou. Na
Alemanha, a proporção de lares jovens sem carro aumentou
de 20% para 28%, entre 1998 e 2008. E não somente têm
baixado as vendas: na Grã-Bretanha, EUA, Suíça ou Coreia do
Sul, os jovens tiram a carta de condução cada vez mais tarde;
antes, a maioria tirava logo que chegasse à idade mínima
permitida (“The Economist”, 22.9.2012).
Sem dúvida que a recessão económica influi muito, mas não é
só isso. Nos Estados Unidos, os jovens com emprego e
ordenados superiores a 70.000 dólares, cada vez conduzem
menos e utilizam mais os transportes públicos. O excesso de
tráfego e a pressão pelo cuidar do ambiente, levou nos últimos
anos muitos governos a investir mais nas infraestruturas dos
transportes públicos. Se a isso se juntar que, nos últimos
tempos, o sistema de parquímetros não falta em nenhum
núcleo urbano medianamente grande, o resultado é que não
ter carro próprio se torna mais barato e eficiente.
Alguns estudos apontam além disso outro factor importante:
Internet. O último relatório (“Report: 21st century transportation
– A new direction”) do Grupo de Investigação de Interesse
Público (U.S. PIRG) ou a Consultora TNS (“Generation Y is
‘out of love’ with cars”, 1.5.2013) dizem que a Internet habituou
os jovens a adquirir serviços no momento, em vez de coisas
que se guardam (por exemplo, música em streaming, em vez
de discos), e a relacionar-se, sem ter de se deslocar tanto.
A queda das vendas e cartas de condução acontece sobretudo
em núcleos urbanos de países ricos. Os fabricantes começam
a dar-se conta de que a Europa e a América do Norte
deixaram de ser mercados apetecíveis e procuram novas
opções nos países em desenvolvimento. Alguns destes optam,
como os do Ocidente, pelo transporte público: a China está a
construir redes ferroviárias em mais de 80 cidades, e 18 da
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Índia estão a desenvolver sistemas de metropolitano. Contudo,
outras como Banguecoque, Daca ou Jacarta continuam a
construir autoestradas, porque as vendas de automóveis estão
em plena ebulição.
Se a tendência continua, poderia ter importantes
consequências económicas, porque na União Europeia, 12
milhões de pessoas (6% da população) trabalham em
indústrias relacionadas com o automóvel; nos EUA, são 8
milhões (4,5% da população). Além disso, a diminuição do uso
de carro significaria para os governos uma importante perda
de dinheiro de impostos, mas também os livraria da
dependência de países exportadores de petróleo.
Ainda que muitos vejam como algo iminente, para outros, a
diminuição da condução é pouco provável: “Quando os que
têm vinte anos agora crescerem e tiverem filhos, mudam-se
para os arredores das cidades, à procura de mais espaço e
melhores escolas; e começam a conduzir” afirma Kenneth
Orski, consultor de transportes, no “The New York Times”
(13.5.2013).
Nacho é de Santander e estuda em Madrid. Numa sexta-feira
à tarde vai apanhar um autocarro para ir a casa no fim de
semana, mas chega tarde à estação e perde-o. Graças à
Blablacar – uma rede social de carsharing – e às suas funções
para smartphones, em menos de 20 minutos localiza Carlos,
que vai fazer a mesma viagem de carro e procura
acompanhante. Por 16 euros, chega a Santander à mesma
hora do autocarro que pensava tomar. Como esta, há muitas
outras redes (Lyft, SideCar, Uber, Weeels) que oferecem este
serviço de “táxi” mais barato (“The Economist”, 7.3.2013).
Fala-se há muito tempo de formas de partilhar, que cada vez
têm mais adeptos. A geolocalização e outras inovações
tecnológicas, abriram milhares de opções às “economias
partilhadas” e trouxeram a capacidade imediata. No caso do
carro partilhado, aparecem novos formatos que vão para lá do
acordo com os utentes. Cada vez mais jovens querem usar
carro quando precisam, mas não ter carro próprio, que pode
custar uns 50.000 dólares PPP (Purchasing Power Parity –
Paridade do Poder de Compra) nos três primeiros anos numa
grande cidade do Ocidente (incluindo o preço de compra, o
seguro, a gasolina para 16.000 km/ano, os impostos,
reparações…), segundo cálculos da “The Economist”
(4.4.2013).
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Há alguns anos, muitas câmaras municipais e empresas
privadas implementavam nas cidades o aluguer de bicicletas:
uma pessoa podia pegar na bicicleta num dos
estacionamentos espalhados por toda a cidade e deixá-la
noutro localizado próximo do seu destino. Empresas como
Zipcar (a maior do mundo, com 700.000 membros e 9.000
veículos) ou Car2Go, oferecem esta possibilidade com carros,
num modelo que chamam unidirecional.
Cada utente tem um cartão de membro com um chip de
identificação, que serve para qualquer carro da frota. Através
do seu smartphone, escolhe um carro deixado num lugar
próximo pelo anterior utente, utiliza-o e deixa-o arrumado onde
quiser, pagando só pelo tempo que o usa. A maioria das
empresas deste tipo tem convénios com as câmaras
municipais e encarrega-se de pagar o estacionamento. Por
exemplo, usar um serviço deste tipo em Miami custaria 0,38
dólares por minuto, num máximo de 13,99 dólares à hora. O
estacionamento, a gasolina e o seguro estão incluídos no
aluguer, sem pagamento adicional, nem quotas mensais.
Paga-se 35 dólares pelo registo no serviço.
Berlim é a cidade do mundo onde mais se utiliza o sistema
unidirecional, com mais de 183.000 pessoas inscritas, segundo
a Bundes-verband CarSharing. Alguns fabricantes de
automóveis começam a apostar neste sistema, como a
Citroën, que, no ano passado, lançou o serviço Multicity.
Também a Avis, uma das grandes empresas de aluguer de
veículos,entrou neste novo negócio ao adquirir a Zipcar em
janeiro passado, por 491 milhões de dólares.
A novidade da economia partilhada leva a que inevitavelmente
depare com contínuas lacunas legais. Há pouco tempo, os
taxistas de Los Angeles organizaram uma manifestação contra
os serviços de aluguer de carros, que consideram um sistema
de “táxis ilegais”. Perante a pressão dos taxistas, o município
está a estudar um regulamento para este tipo de empresas.
Também surgem muitas interrogações em torno dos seguros,
da responsabilidade legal, etc. Três estados norte-americanos
(Califórnia, Oregon e Washington) aprovaram leis relativas ao
uso do carro partilhado, colocando a responsabilidade sobre
os ombros das empresas e das suas seguradoras. Estas
também tomam medidas: no ano passado, a companhia de
seguros GEICO modificou as suas condições para retirar a
cobertura de acidentes de carros que tenham sido alugados a
outros nos estados que o permitem.
Crescer dói, mas no caso destes formatos, parece que é já
algo que não se pode travar, por muito que custe aos
nostálgicos. Para Ed Lee, presidente do município de São
Francisco, a “economia do partilhar” é um meio para estimular
o crescimento económico.
C. G. H.
(com autorização de
www.aceprensa.pt)
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Richard Sennett, o crítico do novo capitalismo

Os efeitos paradoxais da modernidade tardia e as
consequências menos desejáveis do capitalismo são os
principais temas que o sociólogo Richard Sennett (norteamericano) estudou nas suas obras. Na última, “Together”,
2012 (“Juntos”, Anagrama, Madrid, 2012), explora o
enfraquecimento da cooperação na sociedade atual, propondo
remédios práticos.
Entre os pensadores que analisaram as sociedades pósindustriais, existe um ponto de acordo: todos,
independentemente da sua ideologia, pensam que os modos
de vida e a dinâmica capitalista atuais desqualificaram as
pessoas. O termo alude às sequelas desumanizadoras de
certas práticas às quais também se refere Sennett: por
exemplo, as novas formas de relacionamento através das
redes sociais, dificultam a comunicação direta e o interesse em
se destacar no trabalho pode prejudicar a vida familiar.
Situando-se entre a grande tradição sociológica continental e o
pragmatismo americano, Richard Sennett (Chicago, 1943) é
um dos mais famosos analistas da sociedade atual. Os seus
ensaios destacam-se pela sua forma narrativa, onde abundam
estudos de casos, relatos históricos e experiências pessoais,
combinando tudo isso com o objetivo de aprofundar a
compreensão de determinados fenómenos sociais.
Ideologicamente, este sociólogo e professor emérito da
London School of Economics situa-se na esquerda, mas
considera que o discurso político dos partidos afins está
errado. Não conseguiram, na sua opinião, compreender a
mutação das formas económicas e a irrupção do que chama
Novo Capitalismo, no qual poder, economia, tecnologia e
consumo modulam a identidade das pessoas, tornando-as
frágeis e egoístas.
Sennett ofereceu já uma aguda interpretação sobre a deriva
individualista das sociedades modernas num dos seus ensaios
mais celebrados, “The fall of public man”, 1977 (“El declive del
hombre público”, Anagrama, Madrid, 2011), que lido com o
tempo, não deixa de ter uma atualidade preocupante. Quis
completar, desde então, a sua teoria sobre o capitalismo
estudando o impacto social da desigualdade económica em
“Respect in a world of inequality”, 2003 (“El respeto. Sobre la
dignidad del hombre en un mundo de desigualdad”, Anagrama,
Madrid, 2003), onde defende que as diferenças económicas
fomentam atitudes hostis e ameaçam um dos pilares da
comunicação: a deferência.
Desde antes de 2008, quando foi publicado “The craftsman”
(“El artesano”, Anagrama, Madrid, 2009), Sennett tem vindo a
trabalhar num projeto de maior alcance que denomina “Homo
faber”. A sua pretensão é afastar-se das grandes construções
teóricas e “refletir sobre as coisas comuns” e “sobre as
aptidões necessárias para se ter uma vida quotidiana
satisfatória”. O projeto é inspirado nessa ideia bastante
americana do self-made man: o homem é um produto de si
2

próprio e, por meio das suas práticas e competências, cria a
sua vida e modifica o seu ambiente.
Tem de se esclarecer que isto não significa que haja
abandonado o seu interesse pelo sistema económico, pela
dinâmica empresarial ou pela sorte dos mais necessitados. O
que acontece é que, agora, organiza a sua crítica para os
efeitos nocivos do capitalismo em torno do estudo das
qualidades que deteriora.
Em “El artesano”, o primeiro dos livros do projeto “Homo
faber”, explica a natureza pessoal do trabalho e recorda a
satisfação que nasce da obra bem feita, independentemente
da recompensa económica. Pensa que o meio laboral de hoje
prejudica o envolvimento da pessoa no seu trabalho e que
nem a sociedade, nem as empresas atuais, capitalizam os
benefícios que derivam daquela conceção artesanal.
O segundo volume, “Juntos”, aborda a relevância da
cooperação e das relações sociais. A cooperação, segundo
ele, fundamenta as nossas relações sociais e possibilita uma
rede de trocas benéfica para todos.
Cooperar, salienta Sennett, refere-se à possibilidade de “fazer
algo juntos”, desde jogar um jogo, até vender ações nos
mercados financeiros. A cooperação não é antagónica da
concorrência, ocupando uma zona intermédia entre o altruísmo
e a predação.
Porém, torna-se necessário ouvir e estar atento ao outro.
Sennett alude à sua própria experiência pessoal como membro
e diretor de orquestra, pois, nas representações musicais,
exige-se o acomodar das individualidades para conseguir a
harmonia. Por isso, reivindica a cooperação como uma prática
que ultrapassa as alianças perentórias e o oportunismo, e
sublinha a necessidade da compreensão e do diálogo para
que as relações sejam enriquecedoras de um ponto de vista
pessoal e benéficas na perspetiva social.
A cooperação, portanto, transcende aquelas práticas que
geram laços débeis ou esporádicos; com eles seria impossível
que surgisse uma autêntica vida comunitária. No entanto, para
que a cooperação possa conceber um quadro comunitário, os
hábitos cooperativos têm de cristalizar, estruturar-se e tornarse sustentáveis. Para Sennett, esta é a missão que cumprem
os ritos sociais.
Segundo ele, são três os rituais que, no mundo moderno,
favorecem as práticas cooperativas: a liturgia nascida da
reforma protestante, o modo de trabalhar originado nas
oficinas e a virtude burguesa do civismo. Em “Juntos”, a
análise dos rituais é exclusivamente sociológica, centrada na
sua capacidade para estabelecer vínculos simbólicos entre as
pessoas. O estudo da cooperação na oficina liga-se ao tema
de “El artesano”. No caso dos ritos religiosos, a abordagem de
Sennett envolve uma certa deturpação, pois corta o significado
transcendente que realmente têm para os próprios
participantes.
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À margem do referido anteriormente, liturgia, oficina e
urbanidade constituíram, de acordo com Richard Sennett,
centros de irradiação de novas práticas cooperativas. Mas, em
última análise, estes hábitos não conseguiram escapar aos
efeitos do capitalismo, que tende a restringir o alcance da
cooperação e enfraquece os laços sociais.
Depois de “Juntos”, irá surgir o último ensaio da trilogia “Homo
faber”: um livro sobre a construção moderna das cidades e o
conceito original de desenho urbano. A sua intenção é estudar
as transformações que ocorreram, para determinar até que
ponto as mudanças económicas e culturais marcaram e
marcam as formas arquitetónicas dos edifícios.
“Insisto na habilidade e na competência”, explica, “porque, na
minha opinião, a sociedade moderna tem vindo a desqualificar
as pessoas no que se relaciona com o seu comportamento na
vida quotidiana. Temos à nossa disposição muito mais
máquinas do que os nossos antepassados, mas menos ideias
de como as utilizar com proveito; dispomos de mais meios
para estabelecermos ligações com outras pessoas, graças às
formas modernas de comunicação, mas sabemos menos
como efetuar bem essa comunicação. A habilidade prática é
mais uma ferramenta do que uma salvação mas, sem ela, os
problemas do sentido e do valor são meras abstrações”.
Outras obras de Richard Sennet: “The corrosion of character,
the personal consequences of work in the new capitalism”,
1998 (“La corrosión del carácter: las consecuencias personales
del trabajo en el nuevo capitalismo”, Anagrama, Madrid, 2006);
“The culture of the new capitalism”, 2006 (“La cultura del nuevo
capitalismo”, Anagrama, Madrid, 2007)

J. M. C.

“Le Havre”
“Le Havre”

Realizador: Aki Kaurismaki
Atores: André Wilms; Blondin Miguel
Duração: 93min.
Ano: 2011

Um jovem africano vai até Le Havre, na costa francesa,
quando pretendia alcançar ilegalmente a Grã-Bretanha através
do canal da Mancha. O rapaz tem de fugir da polícia e sentese perdido. Encontra ajuda num velho engraxador de sapatos
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que o recebe em sua casa. De repente, a sua mulher tem de
ser internada de urgência no hospital. Os vizinhos prontificamse a ajudar o rapaz. A situação agrava-se, pois a polícia
começa a desconfiar do que se está a passar…
O rapaz e o velho engraxador decidem conversar a sério. O
homem confronta o jovem com franqueza. Explica-lhe que
continuará a fazer tudo para o apoiar, mas indica-lhe uma série
de tarefas a cumprir. Diz-lhe os perigos que corre e como os
poderá evitar. Apresenta-o aos vizinhos e amigos. Confia
neles. Todos se sentem envolvidos no plano da fuga e querem
colaborar na medida das suas capacidades.
No clímax do filme, vai ser o próprio agente da autoridade a
“dar uma mão”, ao constatar o clima de entreajuda à sua
volta... Sem ninguém lhe “pedir” nada, também ele agirá muito
para além do que seria esperado. Todos os gestos que
observara “exigem-lhe” uma decisão, que terá gosto em
cumprir!

Tópicos de análise:

1. Envolver as pessoas num projeto estimula-as a
“acertarem” na solução.
2. O exemplo do líder atrai os outros a seguirem as suas
atitudes.
3. O desempenho do indivíduo cresce ao saber que se
confia nele.

Paulo Miguel Martins
Professor da AESE
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