


Editorial
Fernando Diogo e João Sedas Nunes

1 Sobre o presente número da Forum Sociológico impera um dossiê focado na pobreza,

organizado e coordenado por Fernando Diogo, Alexandra Castro e Pedro Perista. Ele

resultou de um desafio que, corria o ano de 2010, a Coordenação da Secção de Pobreza,

Exclusão  Social  e  Políticas  Sociais  da APS lançou à  Forum  Sociológico para  radicar  a

temática da pobreza num dos números da revista, desafio aceite com todo o entusiasmo

desde  a  primeira  hora.  Muito  embora  a  pobreza,  enquanto categoria  da  restituição

política  e  da  prática  administrativa  de  um  sem-número  de  entidades  públicas  e

associações sem fins lucrativos, se preste à condição sociológica de mauvais objet, dos

dois lados � Forum e Coordenação da Secção de Pobreza, Exclusão e Políticas Sociais �

entendeu-se  e  entende-se  que  essa  é  mais  e  não  menos  uma razão  para  sujeitar  a

pobreza a uma objectivação sociológica sistemática. É disso que o dossiê em parte trata,

e dizemos em parte porque os seus fins não se esgotam aí � retomaremos este ponto. 

2 Coincidentemente, no mesmo ano (2010) em que a ideia do dossiê sobre a pobreza que

ora se publica começou a tomar forma tangível, o problema da pobreza em Portugal foi

objecto de particular atenção mediática, política e pública por efeito das comemorações

do Ano Europeu do Combate à Pobreza e Exclusão Social. O ano europeu acabou mas a

pobreza não.

3 Pelo  contrário,  tudo  indica  que  a  pobreza  tem  aumentado  no  país.  Os  muitos

indicadores parciais e indirectos entretanto divulgados, e entre os quais se destaca o

valor  crescente  da  taxa  de  desemprego,  apontam nessa  direcção.  Não  há,  contudo,

indicadores fiáveis e comparáveis com os anos anteriores, desde 2009 (é o INE que tem

desenvolvido esse  trabalho,  em articulação com o Eurostat,  através  do Inquérito  às

Condições  de  Vida e  Rendimento,  EU-SILC).  Mesmo  que  os  indicadores  parciais  e

indirectos dêem pistas erradas e haja uma estabilização da pobreza, como se verificou

entre  2008  e  2009,  este  problema  social  afecta  um  número  muito  significativo  de

portugueses. A pobreza não pode ser ignorada, precisa, por um lado, de ser mais bem

conhecida e debatida, e, por outro, as soluções (políticas) para a erradicar precisam de

ser propostas,  discutidas e  avaliadas.  E  isto não apenas numa perspectiva de banda

estreita, i. e., referente às políticas de combate à pobreza e à exclusão social, mas numa
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perspectiva de banda larga, incluindo políticas de educação, de emprego, de saúde, de

justiça e de habitação, para referir as principais áreas onde se constrói e manifesta a

ausência de recursos, a incapacidade e a vulnerabilidade social que subjazem à miríade

de distintas situações de pobreza e de exclusão social que perpassam a nossa sociedade.

4 Contudo, mesmo que um assunto seja social e sociologicamente importante, isso não

significa que tenha a relevância política e científica correspondente. É, justamente, o

caso da problemática da pobreza, dado que os pobres não constituem um grupo social

com capacidade de mobilização política nem são representados por figuras públicas

que,  defendendo  os  seus  interesses,  coloquem  esta  questão  nas  agendas  política,

pública,  mediática  e  científica.  Assim,  no dossiê  também se  densifica  a  intenção de

contribuir modestamente para modificar este estado das coisas, através de um melhor

conhecimento da pobreza e da exclusão social, quer numa perspectiva empírica, quer

numa perspectiva  de  discussão de  conceitos  e  modelos.  Por  outro  lado,  também se

pretende  suscitar  a  reflexão  de  problemáticas  menos  debatidas,  mas  de  grande

relevância científica e política, em particular, as limitações das actuais formas de medir

a pobreza ou a relação entre pobreza e emprego e pobreza e educação. Finalmente,

visa-se a discussão das políticas com impacto na pobreza, sejam estas de banda larga ou

estreita.

5 Sem se pretender � não seria exequível � cobrir todos os feixes teórico-metodológicos

que convergem na problemática da pobreza, reconhecendo-se portanto que a selecção

dos contributos (e logo dos autores) para este dossiê deixou de fora, necessariamente,

um conjunto de potenciais artigos de enorme fôlego, foi  possível  reunir,  crê-se,  um

pequeno mas estimulante (com elevada qualidade) conjunto de artigos que prossegue

os objectivos que ditaram a organização do dossiê. A selecção, notar-se-á, ao abrigo das

boas práticas das revistas científicas, foi enriquecida pelos comentários dos revisores

(referees) dos artigos, que livremente apreciaram os seus méritos.

6 O artigo que encabeça o dossiê, de Michel Messu, aborda a realidade francesa a partir da

construção  de  três  paradigmas  referentes  às  políticas  francesas  de  luta  contra  a

pobreza  nos  últimos  60  anos,  a  pobreza-atraso,  a  pobreza-exclusão e  a  pobreza-cidadã.

Também Alexandra Castro revisita as políticas sociais  sobre integração social,  neste

caso portuguesas e europeias, e em relação à população cigana.

7 Por seu lado, Luís Capucha apresenta um texto sobre a relação entre escolaridade e

desigualdade social, em que o autor aborda as formas concretas em que esta relação se

constrói  a  partir  dos  dados  e  estudos  disponíveis  sobre  Portugal  e  das  teorias  da

sociologia da educação para, de seguida, escalpelizar políticas e medidas de promoção

do sucesso escolar dos alunos mais desfavorecidos. De certo modo em complemento,

Pedro Perista e Isabel Baptista partem da revisitação dos conceitos de pobreza e de

exclusão social para a análise de um outro componente fundamental da pobreza em

Portugal,  a  sua  estruturalidade,  da  qual,  aliás,  o  trabalho  não  protege,  e  desta

estruturalidade para as principais condicionantes que as políticas de intervenção social

devem ter em consideração.

8 Por sua vez, Fernando Diogo debruça-se sobre uma das principais questões que associa

a estruturalidade da pobreza ao emprego, a precariedade. Primeiro, problematizando o

conceito e enquadrando-o nas transformações sociais que modificam a configuração da

sociedade, para, depois, mobilizar dados europeus e portugueses sobre este processo

social  e,  finalmente,  utilizar o conceito para descrever a trajectória de emprego em

carrossel dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção que trabalham.
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9 O  último  artigo  apresentado,  da  autoria  de  Elvira  Pereira,  revisita  a  medição  da

pobreza, algo profundamente ligado à sua definição, apresentando as limitações dos

conceitos  usados  oficialmente  para  realizar  esta  tarefa.  A  autora,  partindo  da

abordagem  das  capacidades  de  Amartya  Sen,  propõe  uma  nova  forma  de  medir  a

pobreza, mais objectiva, portanto menos arbitrária, e mais consensual.

10 Além dos artigos incluídos no dossiê propriamente dito, este número conta com um

texto que podemos classificar  de �associado� ao dossiê.  Da autoria  de  Sérgio  Aires,

refere-se à avaliação das políticas sociais que relacionam emprego e inclusão social em

vários países, apresentando recomendações para a melhoria das políticas públicas nesta

área a partir das experiências concretas de uma grande diversidade de indivíduos e

contextos.  Explica-se  assim  que  não  integre  o  dossiê:  contém  na  verdade  uma

componente normativa que casa menos bem com a ideia de ciência que tutela o dossiê.

11 Totalmente à margem das questões da pobreza situam-se os dois últimos artigos que

compõem  a  oferta  literária  deste  número.  Partilhando  o  tema  geral  �  a  saúde  �  e

inscrevendo-se na lógica de contributo para o desenvolvimento de políticas públicas �

no caso, das políticas públicas de saúde, no primeiro deles, da autoria de Inês Meira e

Ana Patrícia Carvalho, recorrendo a um modelo de pequeno ensaio adopta-se um ponto

de vista ecológico para cartografar 1) os factores que intervêm no acesso (diferencial) à

saúde e 2) as cambiantes de que a própria concepção de saúde se reveste ao ser sujeita a

um processo  de  definição  que  integra  controvérsias  acerca  das  responsabilidades  a

assacar pelos estados saudáveis,  o que significa olhar também para a forma como a

saúde se espelha nas doenças. Diferentemente, no segundo destes últimos dois textos, o

seu  autor,  Luís  Soares  Luís,  recorre  a  dados  de  pesquisa  empírica  para  sondar  as

condutas alimentares, compreender as práticas de consumo de novos produtos como

mediação da relação entre a indústria agro-alimentar e os indivíduos, dar conta dos

parâmetros  que  determinam  as  escolhas  alimentares  a  partir  de  duas  polaridades

antinómicas (a neofilia e a neofobia; ou seja, repulsa e atracção pela novidade), tudo isto

com a finalidade de promover o desenvolvimento (uma cultura) de hábitos alimentares

saudáveis.
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Ciganos e desigualdades sociais:
contributos para a inflexão de
políticas públicas de cariz
universalista

Alexandra Castro

 

O processo de pobreza e exclusão social entre a
população cigana: o dilema da diferença? 

1 Reflectir  em  torno  da  orientação  das  políticas  públicas  para  a  intervenção  com  a

população cigana parece uma tarefa inglória e ingrata se tivermos em conta a dificuldade

em encontrar uma caracterização que considere o perfil diferenciado dos destinatários

dessas políticas ou um conhecimento aprofundado e sustentado sobre as causalidades dos

processos que conduzem às situações de pobreza e exclusão social e às desigualdades

sociais entre esta população. 

2 Em Portugal, a falta de uma base sólida de conhecimentos sobre esta matéria é notória e

paralela à ausência de visibilidade na agenda das políticas públicas. De facto, não existe

nenhum estudo em Portugal de carácter sociográfico que permita uma caracterização

pormenorizada da população cigana, apesar de esta ser a minoria étnica a residir há mais

tempo no país. Os dados existentes resultam de alguns estudos monográficos que têm sido

realizados e permitem apenas aproximações à realidade, como o estudo realizado por F. L.

Machado, em 2002, em que a população cigana surge com os níveis de etnicidade mais

fortes (Machado, 2002: 41-62). 

3 Os dados mais recentes e de âmbito nacional reportam-se apenas a alguns indicadores,

mas  evidenciam  também  a  dimensão  acentuada  dos  contrastes  sociais  da  população

cigana face à globalidade da população portuguesa,  ainda que entre os sectores mais
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desfavorecidos  revelem  um  fraco  peso  percentual  e  para  alguns  indicadores  parece

assistir-se a alguma redução do nível dos contrastes sociais. 

4 No  quadro  do  Rendimento  Social  de  Inserção  (RSI)  a  população  cigana  representa

aproximadamente 6,4% entre os seus beneficiários, valor pouco expressivo no universo

dos  beneficiários  desta  medida.  Contudo,  entre  o  universo  estimado  de  ciganos

portugueses1 são mais de metade (52%), contrastando, assim, com o peso diminuto que o

conjunto dos beneficiários desta medida representa no total da população portuguesa

(apenas 3,3%)2. No que toca à situação face ao mercado de trabalho, e de acordo com os

dados  resultantes  do  inquérito  lançado  pela  REAPN3,  em  2009,  84%  dos  ciganos

entrevistados declararam estar inactivos, destacando-se os desempregados com trabalho

informal  (45%).  Dos  16% de  indivíduos  que  constituem a  população  activa,  a  grande

maioria trabalha por conta própria ou tem negócios familiares (12%). Também em termos

da escolaridade se constata o grande peso de indivíduos com mais de 16 anos sem nenhum

nível de escolaridade (33,9%), ainda que a taxa de analfabetismo para esta faixa etária

acompanhe de perto a apresentada para o nível nacional (a rondar ambas os 8%4). No que

diz  respeito  à  habitação,  verifica-se  que  entre  a  população  cigana  14,1%  reside  em

alojamentos não clássicos, representando 7,8% do total de residentes em alojamentos não

clássicos  no  país5.  Segundo  os  dados  dos  Censos  de  2001,  apenas  0,8%  do  total  da

população  residente  em  Portugal  se  encontrava  a  residir  neste  tipo  de  alojamento,

revelando, assim, a dimensão da expressividade do contraste social entre as condições de

habitação da generalidade da população e a dos ciganos, ainda que entre aqueles que

partilham  estas  condições  habitacionais  o  peso  dos  ciganos  não  tenha  grande

expressividade.

5 Os  dados  apresentados,  além  de  revelarem  as  insuficiências  do  desenvolvimento  da

estrutura social portuguesa, evidenciam a situação de maior vulnerabilidade dos ciganos,

mas também a heterogeneidade da sua condição social. Se, por um lado, podemos admitir

que uma parte significativa dos elementos que integram esta população tem passado por

um processo de progressiva fragilização e para o qual não é de descurar o peso exercido

pelo  �marcador  étnico�  na  produção  das  desigualdades  sociais  e  nos  processos  de

exclusão social (Guerra et al., 2002), por outro lado, existem já evidências empíricas que

permitem compreender o �mistério� enunciado por San Roman sobre as razões de tantos

ciganos se integrarem (San Roman, 1986: 194). Os estudos de Maria José Casa-Nova (2002,

2009) e de Olga Magano (2010) são a este título ilustrativos e vão no sentido daquilo que

San Roman enfatizava, que para além das diferenças de classe existentes entre os ciganos

espanhóis, todos tinham em comum a estratificação étnica (San Roman, 1986: 187).

6 Sem  se  ter  a  pretensão  de  esgotar  as  causalidades  que  impedem  o  movimento  das

margens para o centro e que tendem a excluir duravelmente uma fatia considerável da

população cigana dos sistemas económico, político, sociocultural e geográfico, considera-

se que globalmente a condição periférica dos ciganos pode ser traduzida através de dois

tipos  de  distâncias  que  revelam  alguns  paradoxos  em  torno  da  implementação  das

políticas sociais de cariz universalista: o pretenso nomadismo e as questões de classe e

discriminação cultural entre a população cigana.

 

O pretenso nomadismo da população cigana

7 A primeira destas situações reporta-se à distância a que se situam relativamente a uma

legitimidade social associada à permanência e à sedentarização num dado território. Este
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pressuposto conduziu a um triplo posicionamento em torno da mobilidade da população

cigana � naturalização das identidades, etnicização da exclusão social e transição unívoca

para o  sedentarismo �  que tem marcado,  em parte,  a  produção científica  sobre esta

matéria e cujos conteúdos vão sendo apropriados e por vezes distorcidos por diversos

actores institucionais e políticos (Castro,  2009a).  Alguns destes discursos tendem para

uma adesão acrítica ao pressuposto de que muitas famílias ciganas não têm acesso a uma

casa  porque  optaram  por  um  modo  de  vida  itinerante,  ignorando-se  assim  as  suas

dificuldades de acesso a uma habitação condigna e não se entendendo a forma como os

próprios ciganos vivenciam um modo de vida pautado pela relação entre itinerância e

fixação.  Este  pressuposto  assente  em atributos  de  uma  identidade  prescrita  tende  a

reflectir as assimetrias do campo social, onde as diferenças são exacerbadas e legitimadas

e depois utilizadas como instrumentos de distinção e dominação. As consequências destes

procedimentos  reflectiram-se,  assim,  no  reforço  das  distâncias  sociais,  através  das

dificuldades associadas a processos de enraizamento territorial, onde as manifestações

mais visíveis podem encontrar-se nos dados relativos ao seu realojamento tardio (Lopes,

2008; Santos et al., 2008) ou nos mecanismos institucionais de vigilância e controlo que

conduzem à mobilidade forçada de que são alvo (Castro, 2007).

 

Entre a classe social e a discriminação cultural

8 A segunda distância resulta da proximidade física com outros grupos sociais decorrente

da presença mais massiva nas escolas e nos equipamentos de saúde, mas também nos

bairros de habitação social. Esta maior visibilidade das diferenças no domínio público foi

acompanhada  de  um  processo  de  etiquetagem  generalizada  e  simplificadora  de

determinadas características de alguns elementos da população cigana, onde a situação de

precariedade raramente fica confinada à sua posição de classe, mas a sua etnicidade e as

discriminações que daqui decorrem exacerbam as suas diferenças sociais. As conclusões

de algumas das  nossas  pesquisas  revelaram que a  representação dos ciganos como a

alteridade radical implicava um processo de etnicização da diferença e de reificação da

imagem do grupo, como se aos ciganos apenas se concedesse uma existência grupal e

nunca individual e cuja natureza essencial e estruturadora desta pertença estava na base

da persistência de imagens sombrias e de medo associadas à sua presença (Duarte et al.,

2005a, 2005b). 

9 Em Portugal, ao longo da história da presença dos ciganos assistiu-se ao desenvolvimento

de estratégias de luta contra a alteridade sem que, no entanto, se conseguisse alcançar o

tão desejado processo de assimilação. O que se verificou foi �a extraordinária resistência das

minorias à pressão das maiorias� com consequências nos processos de percepção sobre as

causalidades  associadas  às  situações  de  pobreza  e  exclusão  social  e  reforçando  a

identidade  e  a  autonomia  da  minoria,  que  se  representa  como  grupo  ameaçado  e

estrangeiro face a um grupo hegemónico e ameaçador, em que qualquer compromisso e

concessão é uma ameaça à sua existência (Moscovici e Perez, 1999:119).

10 O �dilema da diferença� não é, pois um �problema acidental�, como bem sublinha Minow.

Também Touraine,  não se  referindo explicitamente à  população cigana,  salienta que,

como  o  trabalho  de  homogeneização  e  de  racionalização  não  podia  ser  conseguido

totalmente, foi completado pela inferiorização de todas as categorias que não podiam ser

identificadas  com  o  triunfo  da  razão  (Touraine,  1997:  297).  E  o  dilema  vai  então

aumentando de proporções à medida que são atribuídas categorias aos indivíduos e se
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determina quem é de incluir ou de excluir (Minow, 1990: 22). Constata-se deste modo que

o insucesso na erradicação da história social dos ciganos teve assim efeitos nos termos

utilizados para os designar, sendo a atribuição de �nómadas� uma das faces mais visíveis

da tendência para invisibilizar ou expulsar do território local, ou mesmo nacional, uma

presença  exterior  móvel,  aparentemente  não  legítima  e  desviante  face  às  normas

socialmente admitidas.

 

Políticas sociais e intervenção local reféns de preconceitos e

estereótipos?

11 Em ambas as distâncias acima identificadas um traço comum emerge: a leitura etnicizante

da cultura dos pobres incide na assumpção de que a responsabilidade dos problemas está

nos indivíduos, relegando-se para um plano secundário o papel que o tipo de recursos e

de políticas sociais,  e  a forma como são mobilizados,  podem ter na (re)produção das

situações de exclusão social. Mas se a culpa está tendencialmente nos pobres, ou seja, se a

estratificação com base em desigualdades estruturais é inexistente ou relegada para um

segundo  plano,  então  as  respostas  dificilmente  se  distanciam  da  hostilidade  ou  da

designação dos ciganos pobres como �resistentes à mudança� e como �não se querendo

integrar�.

12 Vitale, reportando-se à  situação dos ciganos em Itália,  refere que esta  hostilidade se

caracteriza  por  mobilizações  muito  localizadas,  assentes  em  acções  colectivas,

organizadas por �empreendedores� que levantam problemas locais e os tornam públicos.

Como consequência produz-se um efeito generativo muito forte, quer sobre as dinâmicas

da  opinião  pública,  a  partir  da  qual  se  reforçam  os  estereótipos,  quer  sobre  as

modalidades de selecção ou de implementação de medidas e programas, quer ainda sobre

as formas de complementaridade das políticas sociais (Vitale, 2009: 66-69).

13 Esta situação está também presente em muitos concelhos de Portugal. Ao longo dos vários

trabalhos de terreno realizados foi possível identificar os principais traços que tendem a

caracterizar este tipo de processos a nível local e que podem resumir-se em torno do

sistema de acção que enquadra as práticas de actores locais, a três níveis:

� Práticas sociais marcadas pelo anticiganismo que impedem o aceso a políticas públicas de

cariz universalista relativamente avançadas (�aqui não damos RSI a ciganos�) ou mobilizam

fundos públicos para �convidar� os ciganos a abandonarem o concelho, deslocalizando-se e

agravando-se o problema (�1000 F0
45 por família  ou o realojamento no bairro Y?�),  ou que

deliberadamente  não  se  candidatam  a  programas  existentes  para  não  dar  visibilidade  à

problemática (�distancio-me para que o problema se vá resolvendo por si próprio�);

� Práticas  profissionais ligadas  à  intervenção  social  que  tendem  para  o  processamento

burocrático  das  medidas  e  programas  sociais,  em  detrimento  do  aprofundamento  do

conhecimento das famílias, das suas necessidades, competências e expectativas do futuro.

Como resultado, a intervenção tende a seguir mais a lógica dos recursos disponíveis e não

tanto as necessidades sentidas e expressas pelas pessoas, onde as acções de inserção surgem

desajustadas ao perfil dos beneficiá rios e muitas vezes contraproducentes face às lógicas de

funcionamento das famílias6;

� Práticas  institucionais marcadas  pelo  fechamento  sobre  si  próprias  que  impedem  a

promoção de dinâmicas de parceria e comprometem a mobilização concertada dos recursos

disponíveis a nível local ou desvirtuam a filosofia de determinadas medidas. 
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14 Todos estes sinais revelam as carências actuais do(s) modelo(s) de integração proposto(s)

e do perfil de políticas sociais em vigor, evidenciando: a ocultação do pluralismo de

valores e de modos de vida nas sociedades contemporâneas; a inexistência de uma leitura

científica dos problemas e de uma avaliação mais sistemática dos indicadores de evolução

da situação em que se pretende intervir;  as contradições na mobilização dos recursos

existentes  e  nas  modalidades  que assume a  administração de  determinadas  medidas,

programas e projectos.

15 Impõe-se,  assim, que se abra um debate construtivo e uma reflexão aprofundada que

parta da diversidade do real, onde a diferença cultural deve ser analisada tal como ela é e

não pela representação que se faz dela, seja por excesso, diabolizando-a, seja por defeito,

ignorando-a (Wieviorka, 1997a: 7). É, pois, altura de questionar de que forma a sociedade

portuguesa está disposta a fazer coexistir grupos que testemunham diferentes práticas

culturais e modos de vida, aceitando garantir-lhes igualdade de meios e de oportunidades

para assegurar a sua continuidade? 

 

Entre a invisibilização política e a configuração de um problema

público

16 Colocar a temática da população cigana nas prioridades da agenda institucional tem sido

um processo longo e com contornos diversos face aos diferentes níveis de decisão política:

europeu, nacional e local. A longevidade deste processo e o formato que assume naqueles

níveis são inseparáveis da forma como determinados problemas sociais se configuram em

problemas  públicos,  pois  inerentes  a  esta  configuração  encontram-se  as  modalidades

desejadas para o seu tratamento. Ou seja, colocar o tema cigano na arena pública parece

pressupor optar por determinado tipo de soluções para os problemas enunciados.  As

controvérsias em torno desta questão parecem traduzir os dramas políticos de sociedades

em que a igualdade e o pluralismo são sua parte integrante e onde a designação e a

descrição  do  problema  para  o  resolver  implica  um  processo  de  etiquetagem  e  de

actividade colectiva (Minow, 1990; Cefaï, 1996; Dubois, 2009). 

17 Encontramo-nos, assim, perante três níveis de análise distintos: i) a alocação da atenção

pública sobre a problemática; ii) a modalidade de construção do problema em torno do

dilema da diferença;  e,  iii)  as soluções que o desafio da diferença coloca aos poderes

públicos. 

18 Relativamente ao primeiro nível de análise enunciado, constata-se que, contrariamente

aos problemas sociais, os problemas públicos estão em competição na arena pública e

captar a atenção para o tema cigano parece assumir certas especificidades. Como bem

refere Vitale,  não são as  características  internas ao objecto problemático,  nem a sua

extensão  e  intensidade  sobre  a  população  designada,  mas  sim  as  formas  como  se

mobilizam  e  interagem  entre  si  os  actores  interessados  em  dar  crédito  público  ao

problema (Vitale, 2009: 72). 

19 O segundo nível referenciado traduz-se na diversidade de versões que assume o problema

em  função  da  diversidade  dos  seus  modos  de  construção  (Cefaï,  1996:  47).

Independentemente do nível de decisão política (mais central ou local) e pensando em

alguns países europeus, a temática cigana pode assumir-se como um �problema de ordem

pública� ou como um problema de privação de recursos e de acesso igualitário ao sistema

de oportunidades.
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20 Quando se chega ao terceiro nível de análise entra-se no campo das soluções, que, estando

relacionado com a forma como se construiu o problema, assume duas tendências: ou se

entra  pela  versão  securizante  para  combater  os  problemas  de  ordem pública,  ou  se

questiona os modelos de integração em curso,  abrindo-se a possibilidade à �inovação

social�  nesse  domínio.  Na  primeira  situação,  e  apesar  de  se  negarem  direitos

fundamentais, as formas de actuação tendem a contornar a lei e impedem a aplicação de

sanções. No segundo caso, e como alertam alguns autores, incrementa-se o debate em

torno da necessidade de políticas  dirigidas  a  grupos  específicos,  sobretudo quando o

projecto político parece ameaçado ou a expressão de práticas culturais é potencialmente

portadora de dificuldades (cf., entre outros, Santos, 1999; Robert, 2007).

21 Parte-se, assim, para a discussão de dois modos de conceber os processos de integração

que desde os anos 80 têm liderado os debates. Um, assente no princípio da universalidade

da cidadania, vê os problemas de integração decorrentes de fragilidades económicas e

sociais secundarizando a dimensão étnico-cultural. Como efeito perverso desta posição

tendem a desenvolver-se  políticas  de  inserção que promovem a assimilação.  O outro

posicionamento, assente no duplo reconhecimento da igualdade cívica e da diversidade

cultural,  defende que a inserção social implica o respeito das particularidades étnico-

culturais. Esta atitude expressa-se no desenvolvimento de políticas multiculturais que,

quando  levadas  ao  extremo,  podem  desembocar  numa  espécie  de  diferencialismo

estigmatizante (Schnapper, 1998).

22 Alguns autores têm, no entanto, demonstrado que extremar os posicionamentos leva a

uma escolha artificial e injusta face à forma como se transforma a sociedade e a cultura,

pois, como refere Guerra, �cada pólo comporta as suas contradições e parece incapaz de

construir  uma sociedade em interacção entre  iguais,  portanto,  democrática�  (Guerra,

2008:  104).  Trata-se de aprender ou reaprender a combiná-los (Wieviorka,  1997b:  43),

sobretudo no caso português, em que a ausência de um modelo claro tende para um

pragmatismo que se esforça por inventar respostas inovadoras (Wieviorka, 2008: 234),

mas essencialmente quando a experiência política da etnicidade incide nos imigrantes.

Este processo poderia passar por envolver o sistema político no debate em torno do

multiculturalismo; eliminar a pretensão de universalidade de uma cultura; encontrar os

elementos de unidade entre as várias culturas e promover formas criativas de conjugar a

diferença com trocas económicas e culturais. Surge aqui um dos dilemas que se colocam

aos decisores políticos: como colmatar o passado de discriminação baseado nas diferenças

sem legitimar mais as diferenças? Como apresentar a solução para um problema com base

em categorias, utilizando-se as mesmas categorias? Várias dificuldades emergem perante

o  projecto  de  abertura  democrática  à  diferença,  sobretudo  para  não  se  reiterar  a

diferença, quando esta carrega o estigma e se opõe a igualdade (Minow, 1990).

23 Não se advoga o reconhecimento de um estatuto particular para a população cigana, pois

admite-se que esta fórmula coloca as famílias numa alteridade definitiva que reforça, a

longo prazo,  o  seu isolamento,  traduzido por  um fechamento no pólo  da  identidade

cultural como a única garantia de assegurar a manutenção ou reprodução do grupo e

repercutindo-se numa inadaptação crescente à mudança. O fechamento dos ciganos no

pólo da identidade cultural, em detrimento da sua participação na vida e económica e

social e na sua capacitação para serem actores da sua própria vida, pode explicar-se por

ser a única via, ou a via mais fácil, de construção da identidade pessoal, sobretudo para

aqueles que não se podem definir por aquilo que fazem. 
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24 Trata-se, pois,  como  bem  reconheceu  Ana  S.  Marques,  de  assumir  a  existência  de

diferenças sociais e culturais e de �defender um entendimento mais alargado da noção de

integração social que não associe a pertença a uma sociedade a um modelo salarial de

inserção social� (Marques, 2005: 87), sobretudo quando se adopta uma leitura da noção de

exclusão, dificilmente aplicável à população cigana, traduzida no acesso ao rendimento

por via do emprego e colocando a tónica na crise das solidariedades informais (idem:

79-80). O mesmo é dizer que não se pode associar a noção de integração à subordinação

daquelas diferenças a um grupo social e cultural maioritário, mas ela tem de ser encarada

como um processo horizontal,  não isento de conflito,  de influências  recíprocas entre

todos os grupos sociais (Casa-Nova, 2002: 41).

25 Perante  a  constatação  destas  diversidades  socioculturais,  torná-las  politicamente

significativas exige, tal como referia Martuccelli, que se deixe de pensar a igualdade no

interior de uma concepção global de injustiça que reenvia a uma situação estrutural de

dominação e de exploração, para se passar para uma concepção de justiça social enquanto

igualdade de oportunidades. Trata-se de assegurar uma participação igualitária no seio da

competição social e de reter a noção de equidade que reconhece a pertinência política das

especificidades culturais dos indivíduos, aceitando a ideia de um tratamento diferencial

dos  membros  destas  colectividades,  a  partir  do  conhecimento  da  sua  situação  e  dos

contextos e processos que produzem as desigualdades. A fonte desta inflexão no sentido

da matriz democrática reside no desenvolvimento de um saber social sobre as razões das

desigualdades e sobre os resultados das políticas sociais igualitárias (Martuccelli, 1997: 65)

e das medidas de discriminação positiva.

26 O balanço das políticas de discriminação positiva em Portugal parece estar por fazer.

Noutros países, o seu balanço não é totalmente negativo, pois tem o imenso mérito de

colocar a questão do esforço necessário para fazer recuar a segregação ou a discriminação

(Wieviorka,  1997b:  42).  Para Wuhl (2008) os argumentos em torno do risco de efeitos

perversos de políticas de discriminação positiva (beneficiários como vítimas ou subsídio-

dependentes) não se dirigem ao princípio que lhe está subjacente, mas a uma das suas

modalidades  de  aplicação:  orientação  das  políticas  sobre  grupos  específicos  sem  a

articulação com políticas globais. Sendo os efeitos geralmente invocados transversais a

qualquer discussão sobre políticas sociais, o autor considera necessário promover debates

sobre a interpretação dos resultados em função de critérios partilhados de justiça social. 

27 Se no plano da equidade e da igualdade se apela para o debate, também em torno do plano

das liberdades fundamentais se vai no mesmo sentido, sobretudo por ser extremamente

difícil  definir  o  que  vai  para  além  daquilo  que  é  livremente  aceite  no  interior  de

determinado grupo sociocultural e o que é contrário às liberdades fundamentais. Como

refere  Touraine,  esta  constatação  conduz  à  conclusão  de  que  a  fronteira  entre  a

diversidade aceite e o crime punido não é estabelecida naturalmente nem de maneira

permanente, mas decorre de um debate público (Touraine, 1997: 305).

28 Se,  como refere Martuccelli,  o acordo parece imediato entre o princípio da equidade

(melhor  dirigir  as  políticas  públicas)  e  o  princípio  da  diferença  (ter  em  conta  as

especificidades das minorias), o que parece estar no centro do desacordo é a �natureza�

das reivindicações identitárias, marcadas pelo seu carácter reactivo por referência a uma

alteridade cada vez mais de carácter dominante (Martucceli,  1997:  79).  No entanto,  a

história da presença dos ciganos em Portugal de mais de 500 anos revela nunca terem

lutado pelo seu reconhecimento institucional, nem nunca terem competido com outros
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interesses (Magano, 2006), não parecendo, assim, que a coesão social possa ficar afectada

com projectos políticos que valorizem a diferença.

 

A orientação explícita, mas não exclusiva das políticas
sociais: a construção de um caminho em Portugal?

29 Nos  últimos  anos  assistiu-se,  a  nível  internacional  e  europeu,  a  um  envolvimento

institucional e político, sem precedentes, em torno da temática da população cigana, a

que  não  será  alheio  o  crescimento  das  desigualdades  e  da  fragmentação  social  e  o

aumento dos fluxos migratórios numa Europa que se quer (ou queria) sem fronteiras. Se,

como  se  constatou,  a  manifestação  daquelas  desigualdades  encerra  em  si  alguns

contornos étnicos, parece ainda estar por fazer uma avaliação rigorosa destas situações.

No contexto  europeu,  paralelamente  às  várias  resoluções  do  Parlamento  Europeu7,  o

Conselho da Europa inclui a temática na sua agenda e a Comissão desenvolveu uma série

de medidas e um conjunto de mecanismos institucionais, importando referir as iniciativas

mais recentes, nomeadamente a criação em 2008 da Plataforma Integrada para a Inclusão

dos Ciganos8, assente num mecanismo de cooperação entre os Estados-Membros, actores

da sociedade civil e de instituições europeias com o objectivo de apoiar iniciativas, a troca

de expe riências, e promover uma maior compreensão sobre a temática. 

30 No seio desta plataforma foram estabelecidos, em Abril de 2009, os �10 Princípios Básicos

para a Inclusão dos Ciganos�9, no sentido de se ter orientações claras na forma de abordar

o tema cigano através de políticas e recursos.  Alguns dos critérios adoptados surgem

como uma novidade no tratamento do tema a nível europeu, nomeadamente os princípios

que enunciam a aposta em medidas explícitas, mas não exclusivas10, no enfoque intercultural e

na normalização e transversalidade.

31 Já no início de Setembro de 2010, na sequência dos acontecimentos ocorridos em França

em torno da  expulsão de  ciganos  do território  nacional,  mas  também decorrente  da

Comunicação da Comissão de 7 de Abril11, que apelava à adopção de programas concretos

para contribuir para a integração dos ciganos, cria-se a Roma Task Force para avaliar a

utilização dada pelos Estados-Membros aos fundos da União Europeia e as formas de

reforçar  a  sua  eficácia.  Ainda  no  âmbito  desta  Comunicação,  e  reconhecendo-se  a

heterogeneidade da população cigana entre países e em função dos seus contextos de

residência,  salienta-se  a  dificuldade  da  adopção  de  uma  estratégia  única,  o  que  não

impede  que  se  elaborem modelos  diferenciados  em função  dos  contextos  geográfico,

económico,  social,  cultural  e jurídico.  Avança-se,  assim, com uma divisão em grandes

tipos de comunidades ciganas vulneráveis, em função dos seus contextos residenciais, das

formas de coexistência, do grau de mobilidade e da nacionalidade ou não de um Estado-

Membro. A Estratégia EU 2020, bem como o novo ciclo de financiamentos, são, assim,

enunciados como podendo trazer soluções específicas aos problemas de diferentes tipos

de  comunidades  ciganas.  Assim,  em Abril  de  2011,  a  Comissão  Europeia  apresenta  a

estratégia a favor da integração dos ciganos, adoptada pelo Conselho Europeu a 24 de

Junho, introduzindo normas vinculativas para garantir que a população cigana tenha um

verdadeiro acesso à educação, ao emprego, à habitação e aos cuidados de saúde12.

32 Todos os desenvolvimentos acima descritos tendem para uma abstracção da historicidade

inerente à complexa diversidade de situações locais, parecendo alimentar a ideia de uma

minoria  massivamente  marginalizada,  homogénea  e  dificilmente  integrável,  levando
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Olivera (2011) a questionar se a luta contra as discriminações ou invocar a �inclusão� são

as acções certas, quando parece ser a forma como o sistema funciona que produz os seus

marginais e etniciza a pobreza.

33 No quadro de um ambiente político claramente neoliberal, onde, comparativamente com

o que se passa em vários Estados-Membros, parece aparentemente mais fácil definir o

problema e a sua solução, vem assim colocar-se o dedo na ferida de muitos países que até

agora  pareciam preferir  uma  abordagem do  tipo  laisser-faire em detrimento  de  uma

coordenação eficaz de esforços a diferentes níveis da acção política. Temos de esperar

para ver que tipo de repercussões esta europeização da temática cigana vem trazer a

Portugal, pois se o conhecimento, como constatámos, é pouco sustentado, ao nível da

forma  como  se  coloca  nas  prioridades  da  agenda  institucional  apresenta  lacunas  e

impasses que importa, de forma sucinta, apresentar.

34 No quadro das quatro gerações de Planos Nacionais de Acção para a Inclusão (2001-2010)

as  medidas  delineadas  em  torno  da  população  cigana  foram  escassas,  pontuais  ou

inexistentes, e no caso do último PNAI, terminado em 2010, não se criaram as condições

para o cumprimento de algumas das medidas enunciadas.  De referir,  no entanto, que

alguns avanços se registaram face ao PNAI de 2006-2008, que foi totalmente omisso em

termos de medidas e metas a alcançar com esta população (Castro, 2007: 80). 

35 O  reconhecimento,  em  2008,  da  necessidade  de  �adoptar  medidas  adicionais,

especialmente  dirigidas  para  as  comunidades  ciganas  (�)�,  não  parece  ter  sido  um

processo pacífico, exigindo uma mobilização por parte de alguns actores sociais. Situação

que não é de espantar quando o Estado português declina um convite endereçado pela

Década para a Inclusão dos Ciganos (2005-2015)13, admitindo que a nível nacional já existe

uma estratégia.

36 Mas  mesmo  não  existindo  uma  estratégia  explícita,  ao  contrário  do  que  existe  por

exemplo para os imigrantes,  interessa,  no entanto,  questionar a relevância de alguns

instrumentos, nomeadamente do PNAI, por ter sido o único documento oficial de âmbito

nacional onde se menciona a população cigana: Qual a importância assumida por este

�instrumento de planeamento de coordenação estratégica e operacional das políticas que

permitem prevenir e combater as situações de pobreza e exclusão�? Como garantir o

compromisso no cumprimento das metas estabelecidas e a monitorização mais adequada?

37 À partida, a existência destes instrumentos de planeamento estratégico, traduzidos em

medidas  concretas  de  intervenção,  permitiria  estabilizar  formas  de  acção colectiva  e

tornar mais previsíveis, e visíveis, os comportamentos dos actores, pois na sequência das

medidas  accionadas  passariam  a  ter  capacidades  muito  diferenciadas  de  acção.  No

entanto,  a história  das  políticas  públicas  em  Portugal  tem  demonstrado  alguma

resistência  à  adopção  de  medidas  diferencialistas  dirigidas  a  grupos  socioculturais

específicos. Excepção deve ser feita a alguns projectos de âmbito local � como o Projecto

Mediadores Municipais, preferencialmente dirigido a ciganos (Castro e Santos, 2010) �,

mas também ao Programa Escolhas.  No entanto,  vários dispositivos  públicos  estão já

implicitamente destinados a determinadas categorias de população, parecendo assim que

a realidade prática das políticas públicas está mais aberta à diferença cultural do que

assumidamente parece dar a entender. Pensando em alguns destes dispositivos em vigor

(Contratos  Locais  de  Desenvolvimento  Social,  Territórios  Educativos  de  Intervenção

Prioritária�), constata-se uma tendência para se visar os territórios � dotá-los de uma

capacidade diferenciada de acção � em detrimento de determinadas categorias sociais. 
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38 Favorecer  ou  obstaculizar  as  condições  de  reconhecimento  de  determinados  grupos

(Pizzorno,  2007,  cit.  por  Vitale,  2009:  67)  e  proporcionar  (ou  não)  igualdade  de

oportunidades no acesso a bens e serviços ficam, assim, na dependência da forma como se

mobilizam  estes  instrumentos  a  nível  local.  Deverá  questionar-se,  então,  como  este

princípio de participação igualitária é acompanhado da noção de equidade que pressupõe

um tratamento diferencial em função de especificidades culturais, quando se sabe que

muitos profissionais não estão treinados para trabalhar com a diferença, o que se reflecte,

por exemplo, nas formas de organização do trabalho pedagógico na sala de aula e no

baixo grau de proximidade e de confiança entre pais e professores, que pouco incentivam

a  uma  frequência  regular  do  sistema  de  ensino  (Casa-Nova,  2008),  mas  também em

padrões segregativos do ponto de vista sócio-urbanístico.

A autora deste artigo agradece a Isabel Guerra e Dulce Moura a leitura crítica e construtiva de uma

primeira versão deste texto
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NOTAS

1. As estimativas sobre a dimensão da população cigana em Portugal, embora incertas e de uma

grande variabilidade, apontam para números entre os 30 e 100 mil, retendo-se aqui um universo

de 40 mil (cf. Castro, 2004, 2006).

2. De acordo com os dados disponibilizados pelo Instituto da Segurança Social para o �Relatório

das audições efectua das sobre Portugueses Ciganos� (Comissão Parlamentar de Ética, Sociedade e

Cultura, 2009: 22-23), existiam em Dezembro de 2008 5275 famílias ciganas beneficiárias do RSI

em Portugal Continental.  Estimando-se que a dimensão média da família é de 4 elementos,  o

número  de  beneficiários  ciganos  rondaria  os  21?100  indivíduos,  num  total  de  328?919

beneficiários (ISS, 2008: 26).

3. A  amostra  deste  estudo,  ainda  que  apresente  as  limitações  inerentes  ao  desconhecimento

exacto  do  universo  da  população  cigana  portuguesa,  logo  sendo  apenas  uma  aproximação  à

realidade, teve o mérito de se constituir pelas seguintes quotas: idade, género, localização rural//

urbana, tipologia de habitação (Vicente, 2009).

4. A comparação estabelecida com os dados dos Censos tem de ser relativizada. Por um lado, a

taxa de analfabetismo definida pelo INE estabelece os 10 anos de idade como referência para o

cálculo desta taxa, ao passo que os dados disponíveis no estudo são para os indivíduos com mais

de  16  anos.  Considera-se,  no  entanto,  esta  comparação  mais  fidedigna  do  que  aquela  que  é

apresentada no estudo, que calcula esta taxa para o total da população residente no continente e

que dá um valor de 15%. Por outro lado, o desfasamento temporal da recolha de informação entre

os Censos e o questionário lançado pela REAPN poderá fazer que os dados mais actuais para este

indicador apresentem uma diminuição. 

5. Desde 2006 que tenho vindo a sistematizar a informação sobre a população cigana a residir em

alojamentos  não  clássicos  (barracas,  casas  rudimentares  de  madeira,  improvisadas,  móveis),

contabilizando em 50 concelhos 6142 indivíduos. As fontes dessa informação foram o trabalho de

terreno realizado ao abrigo do projecto financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia,
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um  questionário  enviado  no  âmbito  do  Projecto  Equal  �  Coimbra.  Cidade  de  Todos  (Castro,

2009a), uma colaboração para o European Roma Rights Centre, em que se recolheu informação

para 14 concelhos do país, e notícias de imprensa.

6. Ver a este propósito as reflexões conduzidas em Portugal e França sobre a aplicação do RSI à

população cigana (Branco, 2003: 137-138, Robert, 2007: 232-234).

7. A Resolução de 2008 � Uma Estratégia Europeia relativa à população cigana � é especialmente

significativa,  pois  coloca  o  destaque  na  necessidade  de  liderança  europeia  em torno  da  luta

contra a discriminação, uma vez que se trata de um problema estrutural que requer um enfoque

a  nível  europeu,  bem  como  a  de  Setembro  de  2010,  que  reforça  a  necessidade  de  ter  uma

estratégia comum para a população cigana.

8. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=761&langId=en.

9. Estes princípios constituem um anexo às conclusões do Conselho da Europa de 8 de Junho de

2009:  http://www.euromanet.eu/upload/21/69/EU_Council_conclusions_on_Roma_inclusion_-

_June_2009.pdf.

10. Cf.  a  este  propósito  o  recente  alargamento  da  utilização  do  Fundo  Europeu  de

Desenvolvimento  Regional  a  intervenções  na  área  da  habitação  a  favor  de  �comunidades

marginalizadas� em todos os  Estados-Membros,  visando,  explícita  mas não exclusivamente,  a

população  cigana.  Aprovado  em  Fevereiro  de  2010,  encontra-se  disponível  em:  http://

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TC+P7-TC1-COD-2009-0105+0

+NOT+XML+V0//PT.

11. COM(2010)133  final,  disponível  em:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=COM:2010:0133:FIN:EN:PDF. Ver também �Roma in Europe: The Implementation of European

Union Instruments and Policies for Roma Inclusion � Progress Report 2008-2010 � SEC (2010) 400

final,  disponível  em  http://www.statewatch.org/news/2010/apr/eu-com-roma-inclusion-

sec-400-10.pdf.

12. Trata-se do documento �Um quadro europeu para as estratégias nacionais de integração dos

ciganos  até  2020�,  COM(2011)  173  final,  Bruxelas,  5.4.2011,  disponível  em  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0173:FIN:PT:PDF.

13. Esta iniciativa é um compromisso político de vários governos europeus (Albânia, Bósnia e

Herzegovina,  Bulgária,  Croácia,  República  Checa,  Hungria,  Macedónia,  Montenegro,  Roménia,

Servia,  Eslováquia,  Espanha)  para  promover  a  inclusão  social  dos  ciganos,  sobretudo  nos

domínios da educação, emprego, saúde e habitação.

RESUMOS

Este  artigo  questiona  o  modelo  de  integração  universalista  que  tem  sido  preconizado  pelas

políticas  públicas  em  Portugal  face  à  constatação  da  persistência  de  situações  de  pobreza  e

exclusão social entre a população cigana. Procura-se, assim, colocar em discussão os problemas

actuais  daquele  modelo  e  as  suas  dificuldades  em intervir  adequadamente  face  a  uma parte

considerável  das  pessoas  ciganas,  destacando-se  os  seus  contornos  polémicos  no  recente

contexto institucional nacional e europeu. Apresentam-se, assim, os equívocos do debate europeu

sobre a  inserção da população cigana �  dividido entre uma generalização abusiva dos traços

culturais pretensamente universalistas desta população e a normatividade da �igualdade perante

a lei� � e reflecte-se sobre a forma como o modelo de integração universalista defendido em
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Portugal se tem traduzido paradoxalmente  pela invisibilidade da problemática e pela produção

de um discurso de culpabilização da população cigana.

This paper questions the universalistic model of integration which has been recommended by

public policies in Portugal relating to the persistence of situations of poverty and social exclusion

among the Roma population. Thereby, it is aimed to put into discussion the current problems of

that model and its difficulties in intervening appropriately over a considerable number of Roma

people, highlighting its controversial contours in the recent national and European institutional

context.  It  is  presented  the  mistakes  of  the  European  debate  on  the  inclusion  of  the  Roma

population � divided between an abusive generalization of the cultural characteristics allegedly

universalists of this population and the normativity of �equality by the law� � and reflected on

how the universalistic model of integration defended in Portugal has resulted paradoxically by

the invisibility of the problematic and by the production of a speech blaming the Roma people.
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Les politiques publiques de lutte
contre la pauvreté. Variation sur
l�approche française

Michel Messu

1 Les sciences sociales se sont souvent donné pour mission de montrer combien les mots

que nous utilisons, les notions et les images avec lesquelles nous nous représentons la

réalité  sociale,  voire  les  concepts  à  partir  desquels  nous  théorisons,  sont  des

constructions  sociales,  historiques,  contingentes,  opérationnelles  mais  orientées  ou

déterminées  au  regard d�intérêts  singuliers.  Le  pauvre  et  sa  pauvreté,  l�exclu  et  son

exclusion, le précaire et son �précariat �, etc., ont, de longue date, fait l�objet de telles

explicitations.  Malgré  tout,  tout  aussi  régulièrement,  les  sciences  sociales  se  sont

retrouvées  en  défaut  de  vigilance  à  l�endroit  de  telles  constructions.  Elles  ont  trop

souvent  consacré  sur  le  plan  scientifique  ou  disciplinaire  des  constructions  dont  la

validité n�était à envisager qu�au sein des enjeux sociaux qui les entouraient. Tout enjeu

de définition, on le sait, renvoie à un enjeu social qui peut être uniquement un enjeu de

position dans le champ des forces sociales en présence pour s�approprier, d�une manière

ou d�une autre, l�objet du litige. Mais l�enjeu de définition peut-être aussi interne aux

sciences sociales1.  C�est au croisement de tous ces enjeux que se situera notre propos.

Nous  chercherons  à  montrer  comment  derrière  les  variétés  des  définitions,  les

controverses  conceptuelles  et  les  polémiques  disciplinaires  se  jouent  aussi  bien  des

rapports aux situations empiriques à comprendre et donc à la nature du rapport que les

sciences sociales entretiennent avec les forces du social qui se retrouvent sur le même

terrain.

2 Aussi procéderons-nous en dégageant ce que nous appellerons des paradigmes d�action

publique de lutte contre la pauvreté. Paradigmes que nous analyserons tant au regard des

conceptions intrinsèques de la  pauvreté qu�ils  recèlent  et  des  formes d�actions qu�ils

induisent. Le moment et la genèse même de leur élaboration seront regardés comme les
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révélateurs des enjeux théoriques et épistémologiques sur lesquels nous pensons faire

porter la singularité française.

 

Les paradigmes

3 A gros traits nous pouvons distinguer trois grandes périodes depuis la Seconde guerre

mondiale qui offrent des références théoriques et pragmatiques à trois paradigmes: le

paradigme de la �pauvreté-retard� (1950-1970); le paradigme de la �pauvreté-exclusion�

(1970-1990); le paradigme de la �pauvreté-citoyenne� (1990-2010).

 

Paradigme 1: la pauvreté-retard 

4 La France des années 60 s�est déjà installée dans la croissance économique, l�accès à un

éventail de plus en plus large de biens, le développement du confort et la quasi certitude

qu�elle se trouve dans un régime de sécurité. Sécurité politique, l�Europe est en marche;

Sécurité économique et sociale,  la planification fixe des objectifs  qui  sont atteints,  la

sécurité sociale concerne désormais les travailleurs de l�industrie et du commerce, mais

aussi le monde agricole et les artisans-commerçants jusqu�alors réticents. Certes la guerre

en Algérie fait rage, les �blocs� se regardent et se menacent toujours et pas seulement à

coup de course vers la lune� Mais ne pèse guère dans l�idéologie qui s�installe et que l�on

appellera par la suite l�idéologie des �30 glorieuses�. Celle qui se nourrit des protections

renforcées dont jouissent les travailleurs,  et  d�abord ceux des grandes entreprises du

secteur  public  et  para-public  et  les  fonctionnaires  et  assimilés,  qui  enregistre  les

premières vagues de la  massification scolaire et  culturelle,  qui  bascule du côté de la

consommation et oublie les temps des restrictions et de la rudesse de la vie.  C�est la

société de consommation, confiante en son avenir de progrès et en l�accroissement de ses

capacités qui s�impose comme une évidence.

5 Malgré tout, le scandale rôde. L�hiver 54 et l�appel de l�abbé Pierre en faveur des mal

logés; les �poches de pauvreté� qui subsistent ça et là, dans les campagnes notamment

autour  d�une  agriculture  familiale  jugée  archaïque;  les  bidonvilles  qui  fleurissent  en

périphérie des plus grands centres urbains à mesure que se résorbe l�habitat insalubre des

centres-villes et que s�installe les grandes entreprises consommatrices de main d��uvre

peu qualifiée; des fractions du peuple des villes et des villages subsistent tant bien que

mal de petits métiers ou d�expédients et ne peuvent réaliser les rêves consuméristes des

populations plus aisées; etc. Le scandale, c�est la persistance de groupes de la population

qui  restent  en situation de pauvreté,  qui  n�ont  pu prendre en marche le  train de la

croissance  et  du confort,  qui  se  révèlent  donc inadaptés  à  la  nouvelle  société.  Cette

pauvreté-là  est  pensée  comme  résiduelle,  comme  un  retard  au  regard  des  progrès

accomplis par les autres.

 

Paradigme 2: la pauvreté-exclusion

6 Après le premier choc pétrolier et les retournements locaux de conjoncture économique,

la confiance dans l�avenir s�estompe. C�est la montée des inquiétudes, comme le dira le

CRÉDOC. D�abord l�inquiétude de voir son emploi menacé, du moins dans les secteurs les

plus fragiles face à l�économie-monde qui se dessine et multiplie les délocalisations et les

concentrations. La perte de son emploi, les difficultés pour le retrouver ou y accéder sont
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bientôt  perçues  comme  des  risques  d�exclusion  sociale.  Donc  de  perte  du  statut

antérieurement acquis et de ce qui pouvait lui être associé, notamment en termes de

consommation de biens et de services. 

7 La figure du pauvre prend dès lors les traits d�un �exclu�, d�abord de l�emploi, puis et au

fur  et  à  mesure  du  succès  de  la  notion  d�exclusion  dans  l�opinion  publique  de  tout

segment social d�intégration: logement, école, loisirs, santé, etc. La pauvreté, désormais se

pense  dans  les  termes  d�un  manque  provoqué  par  une  perte  ou  un  obstacle  mis  à

l�obtention de ce qui est convoité.

 

Paradigme 3: la pauvreté-citoyenneté

8 De l�exclusion, la pauvreté va se faire �citoyenne� lorsque la trajectoire du regard va

s�inverser  et  envisager  non  plus  l�exclusion  du  pauvre  mais  son  inclusion  dans  des

segments d�intégration sociale, ou, du moins, pensés comme des voies favorables à des

formes d�intégration sociale jugées plus satisfaisantes. Il ne s�agit plus de recouvrer ce qui

a été perdu mais de s�adapter aux conditions nouvelles nées de l�approfondissement de la

mondialisation des échanges, en particulier de s�adapter aux rythmes des changements

qu�elle impose. La thématique de la flexibilité, de la réactivité, tend à s�imposer dans bien

des domaines de la vie sociale. Elle s�impose aussi dans la perception et le traitement du

pauvre. 

9 Du coup, il est de sa responsabilité de pouvoir se rendre �flexible�, de s�engager dans des

processus de mise en mouvement, de saisir les opportunités, bref, d�être réactif. Tout cela

et tout à la fois au nom de sa citoyenneté intrinsèque, avérée ou promise, et pour la

maintenir ou la constituer. Le pauvre est un citoyen, titulaire de droits référencés aux

Droits de l�Homme, promis à connaître une vie digne et, à ce titre, tenu à des obligations

de  participation,  d�engagement  dans  des  processus  d�inclusion  sociale.  C�est  là  sa

responsabilité individuelle, fût-il profondément démuni.

 

Les conceptions

10 Chacun  de  ces  paradigmes  renvoie,  plus  ou  moins  explicitement,  à  des  conceptions

spécifiques  de  la  pauvreté.  Ces  conceptions  sont  elles-mêmes  articulées  aux

représentations  tant  de  l�époque historique   �  l�air  du temps,  si  l�on veut  �,  que  des

impératifs  politiques,  sociaux ou moraux qui  vont  caractériser  la  dite  époque et  qui

deviennent autant  d�objectifs,  de v�ux,  d�espoirs,  etc.  Et,  bien qu�elles  ne soient  pas

strictement partagées par tous, ces représentations vont dominer l�époque en ce qu�elles

fournissent ce fond commun de conception, ce substrat théorico-idéologique, sur lesquels

s�édifiera l�action publique, étatique comme �privée�.

 

Paradigme 1: la pauvreté-retard 

11 La conception dominante ici est celle du retard culturel. Est pauvre, ou plus exactement,

est resté pauvre celui qui n�a pas su, pas pu, pas voulu� prendre le train de la croissance,

du développement et de la modernité. L�heure est en effet, en France pour le moins, aux

changements  structurels.  Sur  le  plan  économique,  c�est  la  relance,  la  croissance,

l�augmentation sensible du pouvoir d�achat, etc. Sur le plan économique et social, c�est la

Les politiques publiques de lutte contre la pauvreté. Variation sur l�approch...

Forum Sociológico, 20 | 2010

3



planification qui entend maîtriser les orientations du développement. Sur le plan social et

géographique, la France bascule de la ruralité vers l�urbanité, la physionomie de ses villes

se transforme, les grands ensembles surgissent, les grands centres d�achats à l�américaine

se multiplient, les communications s�améliorent et s�accélèrent, mais aussi la paysannerie

familiale, le petit commerce et l�artisanat rural sont dépréciés et en voie de perdition.

Bref, la �société de consommation� s�installe et disqualifie ceux qui ne s�y inscrivent pas.

Ils ont été dépassés et sont restés sur le bord du chemin du progrès social. Ce sont d�abord

des retardataires. Parfois parce qu�ils sont traditionnalistes, d�autres fois parce qu�ils ne

disposaient pas des ressources ou des ressorts nécessaires, dans tous les cas parce qu�ils

n�ont su, pu ou voulu s�inscrire dans le mouvement de modernisation, de progrès de ce

qui se présente comme la �nouvelle société�. La pauvreté est ainsi pensée comme un

retard au regard du mouvement général, comme un écart à l�endroit de ce qui affecte la

société dans sa globalité. 

 

Paradigme 2: la pauvreté-exclusion

12 Il en va tout autrement dans les années 70-80 quand la �crise de l�emploi� s�installe, que

ceux-là mêmes qui avaient fait  le pari  de la modernité,  qui s�étaient engagés dans la

consommation et l�endettement, qui croyaient dans les sécurités qui s�étaient mises en

place�, que ceux-là donc se trouvent menacés et en quelque sorte rejetés du chemin du

progrès continu. Cette fois la pauvreté n�apparaît plus comme une sorte de conséquence

d�un retard pris vis-à-vis du mouvement progressif de la société. Cette fois, c�est la société

qui  paraît  régressive,  elle  inverse  le  mouvement  de  progrès  social  et  l�assurance  de

sécurité.  Du coup,  ceux qui subissent les effets de cette inversion prennent les traits

d� �exclus�, de déclassés, de relégués. Ils sont en quelque sorte bannis de ce qui reste les

attentes à l�endroit de l�histoire de nos sociétés. Celles sont toujours perçues comme des

sociétés de progrès, de développement et d�accroissement des richesses.

13 Et de fait, les richesses s�accumulent, mais selon une nouvelle logique que l�on nommera

�globalisation� ou �mondialisation�. C�est d�ailleurs dans cette période que s�accélèrent

des  dépenses  sociales  de  l�État  et  que se  mettent  en place  de nouvelles  formules  de

protection sociale. Formules d�assurance d�assistance, visant une forme de solvabilisation

de ceux qui versent dans des situations de pauvreté au nom de la dignité humaine qui

leur est fondamentalement reconnue. Exemplaire de ce point de vue est l�adoption en

décembre 1988 de la loi sur le �Revenu minimum d�insertion� dont l�objectif affiché est de

favoriser le retour dans des segments de l�intégration sociale (emploi, santé, formation�).

14 La pauvreté, que l�on déclinera d�ailleurs en degrés, avec donc des situations d� �extrême

pauvreté� ou de �très grande pauvreté�, quand d�autres ne seraient qu�ordinaires sous un

�seuil  de pauvreté� monétaire qui devient la toise d�appréciation de la pauvreté elle-

même, nonobstant les critiques théoriques et empiriques que ce dernier pouvait recevoir

de la part des chercheurs ou des institutions et des militants associatifs.  La pauvreté

d�exclusion, prétendra-t-on à ce moment, serait susceptible de toucher �un français sur

deux�. C�est dire combien la définition du pauvre s�est substantiellement transformée.

D�un retard d�intégration dans la modernité, elle est devenue le résultat d�une mise à

l�écart ou d�un maintien à l�écart du progrès continué de nos sociétés de richesses. Car

c�est  le procès même d�accumulation de la richesse dans ces sociétés qui  produit  ces

formes d�exclusion de certains segments d�intégration sociale et engendre la formation de

formes d�inclusion dans de nouveaux segments explicitement désignés comme segments
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d�inclusion sociale. D�où, tous les enjeux politiques et sociaux sur le tracé des lignes de

partage et les frontières entre inclusion dans la société d�abondance et de sécurité et

l�inclusion dans les dispositifs de sécurisation et de subsistance. 

 

Paradigme 3: la pauvreté-citoyenneté

15 Les années 2000 vont à leur tour accuser un nouveau déplacement définitionnel. Si la

pauvreté,  quelle qu�elle soit,  en quelque partie du monde que ce soit,  se laisse saisir

comme une atteinte à la dignité et aux droits humains fondamentaux, cette vision va

entraîner une double contrainte, du côté des autorités et des pouvoirs publics d�une part,

du côté des �pauvres� secourus d�autre part. Pour le dire autrement, la pauvreté devient

un double impératif, un impératif de politique publique de maintien dans une situation de

dignité un pauvre titulaire des droits humains fondamentaux � ce qui n�avait pas toujours

été le cas � et un impératif individuel adressé au citoyen pauvre de participer activement

à son inclusion sociale ou à la préservation de celle-ci. 

16 On  comprend  dans  ces  conditions  que  tant  du  côté  des  pouvoirs  publics  ou  des

représentants de la �société civile� qui s�inscrivent dans le champ de la lutte contre la

pauvreté, que du côté des pauvres eux-mêmes, l�heure en soit à une vision de la pauvreté

comme défaut  de  citoyenneté  sociale.  Lequel  défaut  est  pensé  comme induisant  une

moindre citoyenneté politique. Autrement dit, le pauvre, même lorsqu�il se trouve encore

appréhendé dans le registre du moindre avoir, ne saurait être maintenu dans celui du

moindre être.

17 Au nom des droits humains, de la dignité du citoyen, le pauvre doit pouvoir bénéficier de

l�assistance de la collectivité.  Il  marquera,  en retour,  sa solidarité avec le collectif  en

s�inscrivant dans des démarches actives d�inclusion dans les segments de l�intégration

sociale. 

 

Les politiques publiques

18 Ce qui caractérise la situation du pauvre dans nos sociétés développées, démocratiques et

de protection est que celui-ci reste l�objet de la sollicitude des pouvoirs publics. Quelle

que soit la conception sous laquelle il va être appréhendé, quel que soit le paradigme dans

lequel il sera inclus, les pouvoirs publics restent l�instance qui va décider de son sort

prochain.  Sous  la  forme d�une mise  en �uvre d�une politique publique,  les  pouvoirs

publics  vont  être  mobilisés  pour  répondre à  la  situation du pauvre.  Mieux,  par  leur

intervention ils vont le constituer comme pauvre à prendre à charge, comme pauvre à

intégrer dans la collectivité.

 

Paradigme 1: la pauvreté-retard 

19 Quand le pauvre se présente comme un laissé pour compte de la croissance, du progrès

social  et  de  l�accès  à  la  modernité,  les  pouvoirs  publics  vont  imaginer  une politique

d�intégration  basée  sur  l�éducation,  l�accompagnement  et  l�acquisition  des  �bonnes

pratiques�  de  la  société  de  consommation.  C�est  en  effet  en  termes  d�interventions

correctrices, de réadaptions, de conseils et d�accompagnement dans le changement que

seront  conçues  les  politiques  qui,  dans  les  années  70,  vont  chercher  à  éradiquer  les

�poches de pauvreté� qui subsistent dans la �nouvelle société� � pour reprendre une
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formule alors en vogue et forgée par le Premier ministre Chaban-Delmas et ses conseillers

Jacques Delors et Simon Nora. Il s�agit d�abord de donner à l�État, au-delà de ses fonctions

régaliennes traditionnelles, un rôle de premier plan dans le changement social jusques et

y compris dans l�absorption de ceux qui ont été tenus à l�écart de ses bénéfices. Réadapter

les �exclus�, dira ensuite René Lenoir, futur secrétaire de l�Action sociale du Président

Giscard d�Estaing. 

20 Ainsi envisagée, la politique publique reviendra à doter les �pauvres� d�alors de moyens

pour intégrer la société moderne, de progrès et de sécurité. Le logement standardisé et de

confort moderne � les Habitations à loyer modéré (HLM) construites en grand nombre

pour  résorber  l�habitat  insalubre  des  couches  sociales  les  moins  fortunées  �;

l�accompagnement socioculturel en direction des populations urbaines restées en marge

des nouveaux standards de vie; le suivi et le conseil familial auprès des familles les moins

adaptées aux nouvelles conditions de la vie sociale urbaine et consumériste; la prévention

de  la  délinquance  juvénile,  la  prévention  des  risques  sanitaires,  la  démocratisation

culturelle; etc., sont donnés pour les moyens les plus sûrs pour combattre la pauvreté-

retard. 

21 C�est dans cette période que les professions du �social� vont croître de manière quasi

exponentielle � le célèbre numéro de 1972 de la revue Esprit en témoignera tout en y

décelant,  dans  une  optique  toute  foucaldienne,  une  orientation  vers  une

disciplinarisation des consciences: les pauvres y perdraient leur âme en quelque sorte.

C�est dans cette même période que les équipements sociaux destinés aux populations les

moins  bien  dotées  socialement  et  culturellement  vont  être  décrits  comme  des

instruments de leur �normalisation�, donc d�atténuation de leur pouvoir subversif. C�était

là reconnaître que les politiques publiques mises en �uvre avaient un effet réel sur les

situations des plus démunis. 

 

Paradigme 2: la pauvreté-exclusion

22 Les crises politiques et économiques des années 80 vont entraîner une rupture et une

reconversion  des  politiques  publiques.  Celles-ci  vont  résolument  s�engager  dans  une

forme de ciblage et en même temps d�élargissement des populations à traiter comme

pauvres. L�accent mis sur la hauteur des allocations à attribuer aux groupes de population

jugés en difficulté ou défavorisés eu égard à leur situation via la multiplication de ce que

l�on  va  appeler  les  minima  sociaux,  rend  compte  de  ce  que  les  politiques  publiques

entendent désormais combattre la pauvreté par la solvabilisation de ceux qui connaissent

des manques ou des pertes de leur pouvoir d�intégration sociale. La monoparentalité, le

handicap,  la  vieillesse  mal  pensionnée,  la  perte  de  l�emploi  rémunérateur,  etc.,

deviennent les �cibles� de mesures et de dispositifs spécifiés censés les prémunir contre

des  formes  de  déchéance  sociale,  contre  le  basculement  dans  une  forme d�exclusion

radicale.  Le  RMI,  déjà  évoqué,  mais  aussi  l�API  (Allocation  de  parent  isolé),  l�AAH

(Allocation adulte handicapé), plus tard la CMU (Couverture maladie universelle), etc., se

proposent,  par  la  hauteur  de  la  prestation  apportée,  de  maintenir  ces  groupes  de

population spéifiés dans un état de dignité sociale que ne pouvaient fournir les aides et

autres secours d�antan. 

23 En ciblant  ces  groupes  de  population,  les  politiques  publiques  ont  élargi  leur  rayon

d�action à des fractions de la population jusqu�alors non pris en compte. Avec les minima

sociaux les politiques sociales soutenues par les pouvoirs publics aspirent à couvrir au
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mieux les situations comportant un risque de basculement dans une pauvreté tenue pour

un scandale éthique dans une société qui se pense toujours comme une société riche et

solidaire. Via les minima sociaux, c�est la cohésion du tout social qui se trouve recherchée. 

24 Cette fois, la pauvreté ne paraît plus résiduelle, n�est plus le sort des restés en marge du

progrès social, elle se donne comme un risque encouru par, si ce n�est encore le plus

grand nombre, du moins un nombre conséquent d�individus en mal d�intégration avérée

dans  le  collectif  social.  Partant,  elle  assigne  aux  politiques  publiques  une  fonction

intégrative active qu�elles seront bien en peine de réaliser. D�autant qu�avec la crise de

l�emploi qui s�est propagée dans certains secteurs économiques, la visée d�inclusion ou de

réinsertion dans l�emploi des chômeurs de longue durée, ceux qui avaient versé dans les

dispositifs de lutte contre la pauvreté, s�est largement trouvée irréalisable. Le stock des

sans emploi qui constituent la masse des pauvres décomptés s�alourdit et se dénombre à

un niveau qui semblait ne pouvoir être jamais atteint. La lutte contre les exclusions, devenue

pourtant, avec la loi du 29 juillet 1998, un impératif politique majeur, fait l�aveu de son

impuissance à éradiquer la pauvreté-exclusion. Même son de cloche du côté de la politique

de  la  ville,  elle  aussi  engagée  et  poursuivie  sur  une  échelle  toujours  plus  large  pour

combattre la pauvreté-exclusion à partir du territoire. En sommes, si les pauvres sont

mieux protégés, en tant que �pauvres�, ils restent toujours pauvres � et peut-être même

de plus en plus appauvris, notamment dans certaines zones urbaines � et la pauvreté-

exclusion subsiste.

 

Paradigme 3: la pauvreté-citoyenneté

25 La  décennie  2000-2010  accuse  un  nouveau  changement  d�orientation  des  politiques

publiques. Elle s�affiche de plus en plus comme une politique de gestion des situations de

pauvreté.  Celle-ci  s�impose  d�autant  plus  qu�aux  pauvres  jusqu�alors  recensés  et

répertoriés par leurs manques (emploi, domicile, santé�), s�ajoutent désormais ceux que

l�on  désignent  du  vocable  de  �travailleurs  pauvres�.  Il  s�agit  de  personnes  qui,  bien

qu�ayant accès à l�emploi,  n�en tirent que de faibles revenus ou ne les  tirent que de

manière épisodique. Ce faisant, elles constituent une nouvelle figure de la pauvreté. Une

nouvelle notion va d�ailleurs s�imposer pour le dire: le �précariat�. 

26 Aussi, toujours au nom de la dignité qui leur est reconnue, et dans le but de les maintenir

dans les  segments reconnus de l�intégration sociale,  les  politiques publiques vont  les

incorporer  dans  leurs  cibles  et  leurs  logiques  d�action.  Le  RSA (Revenu de  solidarité

active), entré en vigueur le 1er juin 2009, rassemble dans une même intention d�inclusion

sociale ceux qui, jusqu�alors concernés ou non par diverses mesures et allocations, étaient

dans des situations opposées au regard de l�emploi. L�exclusion/

/inclusion dans l�emploi n�est plus le marqueur des situations de pauvreté. La cible s�est

encore  élargie  et  incorpore  des  fractions  de  population  laborieuse  antérieurement

perçues comme protégées et non concernées par les politiques publiques d�insertion et de

solvabilisation. 

27 Mais l�intervention publique se fait cette fois de manière plus contraignante et la charge

de  la  contrainte  pèse  plus  fortement  sur  le  bénéficiaire  de  l�aide  qu�elle  ne  l�était

antérieurement. Et cela, quand les moyens de l�État � surtout depuis la décentralisation

de la majeure partie des compétences d�action sociale  � se trouvent moins assurés et plus

inégalement  répartis.  C�est  la  logique  de  l�activation  du  bénéficiaire,  de  sa

responsabilisation  au  titre  de  sa  citoyenneté.  L�assistance  passive  du  pauvre  est
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combattue pour sa trop forte propension à favoriser une sorte de parasitisme social. Le

pauvre est donc sommé de sortir de sa condition d� �exclu� et de rejoindre les rangs des

citoyens responsables, actifs et, donc, contributifs au bon agencement social. 

28 Cette  responsabilisation de l�individu pauvre se  fait  sur  un fond de durcissement  du

contrôle de la part de l�action publique. La solvabilisation du pauvre est maintenue à une

hauteur comparable à celle accordée dans la période précédente, parfois elle est même

renforcée  (RSA,  par  exemple).  Mais  elle  n�est  assurée  que  conditionnellement,  sous

condition d�activation notamment. Pour autant, les �filets de sécurité�, comme on les a

souvent appelés, mis en place dans la période précédente, restent opératoires, même s�ils

tendent à s�éroder. 

 

Les enjeux théoriques

29 Au-delà de ce qui se joue sur la scène politique et sociale en direction des pauvres et des

catégories d�appréhension et d�action qui leur sont appliquées, il se profile un certain

nombre  d�enjeux théoriques  auxquels  la  sociologie  se  révèle  plus  ou  moins  sensible.

Certains n�ont rien de bien nouveau et  renvoient à  ce que Georg Simmel  appelait  la

�réaction sociale� constitutive du pauvre. D�autres semblent plutôt receler les espoirs

déçus de voir triompher une société non pas, sûrement, sans pauvre mais une société à

même d�égaliser les conditions sociales au point de ne conserver qu�un taux marginal de

pauvres.  D�autres  encore vont  s�attaquer au sens théorique qu�il  convient  de trouver

derrière  les  transformations,  glissements,  mutations  que  nous  venons  d�évoquer.

Retenons et reprenons ces trois types d�enjeu théorique.

 

La réaction sociale constitutive du pauvre

30 Malgré les nombreux travaux d�historiens, de politistes, de sociologues, etc., la tendance à

penser substantiellement la pauvreté garde des adeptes. Bien sûr c�est plutôt du côté des

associations caritatives et des ONG �sociales� que l�on rencontre la tendance. La quête de

la parole du pauvre comme parole de vérité de la pauvreté, en est une manifestation bien

connue. Car, par delà l�expérience vécue par les pauvres � tout à fait incontestable celle-là

�, se trouve recherché un discours singulier, une intrinsèque vérité de ce que serait l�état

de pauvreté, ce que les sciences sociales n�ont su produire. La critique des indicateurs et

autres instruments de mesure de la pauvreté prend souvent cette allure. On y dénonce

leur  impuissance  à  saisir  au  plus  près  la  �vraie�  pauvreté,  leur  faible  capacité  à

circonscrire ceux qui méritent vraiment d�être secourus, leur formalisme de construction,

etc., comme s�il s�agissait de révéler à la surface du monde social une pauvreté recelée

dans ses entrailles, et de le faire le plus exactement possible. 

31 C�est là méconnaître la leçon simmelienne de la �réaction sociale� qui constitue le pauvre.

Pour Simmel en effet, �le but de l�assistance aux pauvres est d�atténuer les manifestations

les plus extrêmes de la différenciation sociale, afin que la structure sociale continue à se

fonder sur cette différenciation [�] Il n�y a donc aucune raison d�aider le pauvre plus que

ne le demande le maintien du statu quo social� (Simmel, 1971). Autrement dit, pour le

sociologue berlinois, l�action sociale de lutte contre la pauvreté est commandée par une

téléologie sociale: celle de la préservation de la collectivité et du statu quo ante qui la

caractérise. La téléologie sociale de l�assistance aux pauvres explique d�ailleurs pourquoi,

toujours selon Simmel, le droit à l�assistance n�est pas un droit du pauvre en tant que tel,
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mais  le  devoir  de  la  collectivité  de  procéder  au  maintien  de  la  cohésion  sociale.

L�assistance au pauvre est fonctionnelle et la fin qu�elle tend à atteindre est purement

sociale, abstraction faite des �pauvres concrets�, si l�on peut dire, vecteurs individuels de

l�action publique. Simmel ramassera son propos en une formule: l�assistance aux pauvres

n�est autre chose que l� �application de moyens publics pour des fins publiques� (idem).

32 N�est-ce pas ce que nous venons de voir en déclinant les divers moments, paradigmes et

modes d�action publique qui ont présidé, en France depuis le second conflit mondial, au

repérage  et  à  la  prise  en  charge  des  pauvres.  Pauvreté-retard,  pauvreté-exclusion,

pauvreté-citoyenneté, désignent bien une finalité cohésive on ne peut plus relative à la

perception que la collectivité, via ses forces d�imposition politique, se fait d�elle-même.

C�est bien pourquoi, tel Sisiphe, les acteurs de la lutte contre la pauvreté n�auront de

cesse de poursuivre leur action, de produire des catégories d�éligibilité, de définir des

objectifs d�intégration.

 

L�impensable contradiction sociale

33 L�histoire récente de la lutte contre la pauvreté semble construite sur un malentendu

théorique.  La pauvreté dans les pays riches,  comme l�avait  titré en son temps Lionel

Stoléru2,  a été pensée comme une sorte d�oxymore social.  Que les acteurs de la lutte

contre la pauvreté en aient fait un argument idéologique et politique, c�est de bonne

guerre,  peut-on dire.  C�est même un argument judicieux pour provoquer la �réaction

sociale� dont nous entretenait Simmel. Une société riche qui n�allège pas la misère des

siens,  qui  ne soutient  pas  ceux  qui  subissent  un  sort  contraire,  qui  ne  favorise  pas

l�égalisation des conditions d�existence sociale, s�écarte du modèle démocratique conçu

par les Lumières, soutenu par Tocqueville et théorisé par les solidaristes du XIXe siècle.

C�est aussi parce que ce modèle se présente toujours comme l�horizon de nos sociétés que

la  pauvreté  se  trouve  aujourd�hui  subsumée  sous  la  catégorie  analytique  des  droits

humains et la responsabilité conjointe des pouvoirs publics et des individus sociaux3. 

34 Maintenant, l�étude sociologique ne peut prendre cet objectif politique pour point de vue

analytique. Peut-être pourra-t-elle contribuer indirectement à sa réalisation, mais son

mobile ne peut s�y réduire. Il lui revient, comme s�y était employé Simmel, de tenter de

saisir la signification théorique sociologique, de la �production� sociale du pauvre, de sa

�construction� comme enjeu de lutte sociale et politique et donc de sa signification au

regard de l�agencement de nos sociétés. Ce qui reste, pour le moins, un des objets d�étude

de la sociologie générale. 

35 Du coup, l�objet sociologique �pauvreté� ne peut seulement être envisagé du point de vue

de ses enjeux sociaux, il convient de l�intégrer dans une visée de compréhension du mode

de fonctionnement et d�existence de nos sociétés. Et donc de l�envisager, si l�on s�en tient

à l�optique simmelienne, comme une construction sociale constitutive du social lui-même.

On l�a dit, les définitions du pauvre qui se sont succédées historiquement réfléchissent

des  enjeux  de  rapports  de  force  entre  divers  acteurs  et  divers  intérêts  sociaux  et

politiques, mais aussi des représentations de la société à produire et reproduire. Et les

mesures  de  politique  publique  engagées  en  direction du pauvre  ainsi  constitué  vont

produire des effets sur le reste de la société et pas seulement sur lesdits pauvres. Si l�un

des enjeux concernant la sollicitude de la collectivité à l�endroit des pauvres qui lui sont

coextensifs  peut  s�énoncer  en  termes  de  justice  sociale,  cette  approche  n�épuise  pas

encore le registre sur lequel  peut s�inscrire l�analyse sociologique.  Relève aussi  de ce
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dernier la compréhension des processus de production des pauvres eux-mêmes, et au-

delà de leur seule désignation nominale comme nous l�avons fait plus haut. Dès lors, la

question de la production de la pauvreté dans les pays riches peut se formuler en d�autres

termes  que  celui  d�un  oxymore  social.  Elle  réclame  que  l�on  pense  dialectiquement

pauvreté et richesse, engendrement du pauvre par le riche et le riche par le pauvre, si

l�on peut ainsi s�exprimer. Et cela dans les conditions historiques concrètes que sont les

nôtres. Ou encore de penser dialectiquement, mesures de réduction ou d�atténuation de la

pauvreté et  leurs effets en termes de maintien voire d�extension de celle-ci.  Bref,  de

penser  la  pauvreté  comme  une  production  continuée  d�une  société  qui  s�emploie  à

l�éradiquer.

 

L�assurance d�assistance

36 Dans ce cadre enfin, il revient également à la sociologie de comprendre les logiques des

dispositifs qui ont sous-tendu et sous-tendent aujourd�hui les politiques de lutte contre la

pauvreté. En France, les historiens, les politistes ont su le faire pour montrer les liens

entre les formes de prise en charge du pauvre et vision chrétienne du monde et de la vie

sociale, ou encore conception d�un ordre social républicain. Plus récemment le sociologue

Robert Castel s�est employé à établir la relation étroite qu�il y a eu entre protection du

travailleur et  approfondissement du salariat4.  Il  conviendrait  sûrement de poursuivre

l�analyse de la relation entre mondialisation sous l�égide du néo-libéralisme économique

et extension d�une pauvreté-citoyenne. Mais cette fois encore, en pensant la relation non

pas d�abord dans les termes d�une simple régression au regard de ce qui s�était imposé

antérieurement, même si, ici ou là, la régression se trouve avérée, mais également dans

les termes d�une reconfiguration plus large des moyens et objectifs de l�action collective. 

37 C�est dire que la sociologie gagnerait en compréhension des phénomènes contemporains

de pauvreté en forgeant ses propres concepts et cadres d�interprétation. On l�a dit,  il

aurait  été  plus  judicieux  d�analyser  les  formes  de  l�exclusion  sociale  sur  un  fond

d�inclusion sociale élargie5.  D�envisager la  précarité du salarié d�aujourd�hui dans des

processus d�intégration renforcée du citoyen. Ou encore de percevoir dans l�hybridation

des dispositifs une forme de redistribution des compétences tant du côté de la puissance

publique que du côté de la  �société  civile�,  comme elle  est  aujourd�hui  désignée,  ou

encore  du  marché.  Laquelle  hybridation  s�accompagne  d�une  redéfinition  des

compétences du pauvre lui-même. Ce qui provoque aussi  la variation de la figure du

pauvre et sa participation diversifiée à l�ordre social. 

38 Simmel, quand tu nous tiens!
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RÉSUMÉS

La  France  est  riche  d�une  tradition  d�études,  de  recherches  en  sociologie  et  de  politiques

publiques sur la pauvreté. L�article propose de dégager les paradigmes d�action publique de lutte

contre la pauvreté qui ont scandé l�histoire des 60 dernières années en France: la «pauvreté-

retard»; la «pauvreté-exclusion»; la «pauvreté-citoyenne». Chacun de ces paradigmes est porteur

d�une conception de la pauvreté qui oriente l�action publique. Or, ces conceptions sont aussi des

enjeux théoriques pour la sociologie qui envisage les pauvres dans leur rapport à la société dans

laquelle  ils  se  trouvent.  Trois  enjeux  sont  ici  dégagés:  «La  réaction  sociale  constitutive  du

pauvre»; «L�impensable contradiction sociale» et «L�assurance d�assistance».

A  França  tem  uma  rica  tradição  de  estudos  sociológicos  e  investigação,  bem  como  políticas

públicas relativas à pobreza. O artigo visa mostrar que paradigmas têm afectado a acção pública

contra  a  pobreza  nos  últimos  60  anos  em  França:  �pobreza-atraso�,  �pobreza-exclusão�,  e

�pobreza-cidadania�.  Cada  um  desses  paradigmas  transmite  uma  concepção  de  pobreza  que

orienta a acção pública.  Ora,  essas concepções também representam questões teóricas para a

sociologia que observa os pobres na sua relação com a sociedade em que vivem. Três questões

teóricas  são  aqui  escalpelizadas:  �a  reacção  social  constitutiva  do  pobre�,  �a  impensável

contradição social� e �a segurança de assistência�.

France  has  a  rich tradition  of  sociological  studies  and  research  as  well  as public  policies

regarding poverty. The article aims to show what paradigms have affected public action against

poverty  in  the  past  60  years  in  France:  «poverty-delay»,  «poverty-exclusion»,  and «poverty-

citizenship». Each of these paradigms conveys a conception of poverty that directs public action.

Nevertheless, these conceptions also represent theoretical issues for the Sociology that observes
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the poor in their relationship with the society in which they live. Three theoretical stakes are

brought  out  here:  «the  social  reaction  constitutive  of  the  poor»,  «the  unthinkable  social

contradiction» and «the security of the assistance».
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Precários voláteis e trajectórias de
emprego em carrossel, o caso dos
beneficiários do RSI
Fernando Diogo

 

Introdução: a precariedade no contexto das
transformações na esfera do trabalho

1 A noção de precariedade no emprego surge em França, no início dos anos 80, inicialmente

associada ao conceito de exclusão social e só mais tarde aplicada à esfera do trabalho

(Barbier, 2002: 3 e 2005). A similitude dos ordenamentos jurídicos, no que ao trabalho e à

protecção social respeita,  levou a que se tenha espalhado aos países latinos1 (Barbier,

2005: 352).

2 Contudo,  mesmo  nos  países  latinos,  existem  especificidades  legislativas  que  os

diferenciam  (Barbier,  2002:  2 e  4),  com  efeitos  na  forma  como  as  teorias e  noções

procuram ler a realidade (Diogo, 2003). Ora, o Estado português caracteriza-se por ser

relativamente fraco no contexto europeu (Santos, 1993) e essa debilidade abre espaço a

formas de regulação da relação laboral assentes nos interesses e nos costumes, à margem

da regulação estatal e dos direitos de cidadania. Neste sentido, as teorias elaboradas para

outros contextos sociais e económicos não dão conta destas especificidades portuguesas,

associadas à precariedade do emprego.

3 Neste texto, procuramos rever a noção de precariedade no emprego, contextualizando-a

na situação portuguesa, e aplicando-a a uma população em que a precariedade assume as

formas mais diversas, os indivíduos em situação de pobreza.

4 Emprego  precário  opõe-se  a  emprego  fixo,  sem  termo,  seguro.  Define-se,  pois,  a

precariedade, por exclusão de partes: é precário o que não é permanente ou efectivo, o

que sai fora da norma. Contudo, Rebelo (2002: 76) aponta um problema a esta definição:

inclui formas de emprego que não são, necessariamente, precárias.  A autora dá como
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exemplo o  auto-emprego e  o  trabalho a  tempo parcial,  considerando que podem ser

opções com garantias sociais dentro da norma.

5 Não obstante  a  pertinência  da  crítica,  consideramos que não  se  deve  descartar  esta

definição, por três razões:

6 Em primeiro lugar, tendo em conta o seu carácter involuntário (Kovács, 2005a: 2-3). Os

indivíduos optam pelo emprego precário porque não têm melhor escolha. A consideração

deste  critério  na  definição  do  que  é  a  precariedade,  por  si  só,  afasta  os  problemas

associados à definição como precário de todo o emprego fora da norma.

7 Em segundo, os empregos precários estão, normalmente, associados a baixos rendimentos

e, além disso, a uma redução dos direitos sociais dos trabalhadores, quando não mesmo à

sua ausência (Santana e Centeno, 2000: 25-26; Rebelo, 2004: 43; Kovács, 2005a: 2-3; Duarte,

2009: 44; e Dornelas et al., 2010: 10).

8 Por último, uma definição sofisticada de precariedade dificilmente será operacionalizável

e, como tal, é inútil, quer para conhecer a extensão e intensidade deste processo social,

quer  para  servir  de  base  à  definição  de  políticas  de  intervenção  social.  Por  si  só,  o

argumento da operacionalização não é suficiente, mas associado às questões do carácter

involuntário da relação laboral precária e à concomitante escassez de rendimentos (e de

direitos sociais) representa um factor de peso na opção pela definição acima apresentada.

9 A precarização do emprego nas sociedades ocidentais é um processo em crescimento,

afectando, ao mesmo tempo, categorias sociais antes protegidas. Desta forma, aumenta a

sua importância social, política e mediática, justificando a crescente relevância científica

desta problemática. 

10 Este processo está associado a importantes transformações na esfera do trabalho que o

contextualizam.  Para  Ulrich  Beck,  o  trabalho  adquiriu  na  nossa  sociedade  uma

importância sem paralelo na história, sendo, juntamente com a família, o principal eixo

da vida (2005:  139)2, 3.  Também Castel  (1995)  assume a  importância  do trabalho e  da

família  no  contexto  das sociedades  modernas,  ao  defender  que  a  desafiliação  e  a

integração dos indivíduos na sociedade se constroem na intercepção entre ambos. 

11 Quer dizer, qualquer transformação na sociedade que envolva a esfera do trabalho tem

amplas repercussões, tanto a nível macrossocial como na vida dos indivíduos (Beck, 2005:

140; Bresson, 2007: 51).

12 De entre as transformações que estão a ter lugar na esfera do trabalho, assume particular

relevo, pelo seu impacto na sociedade, em primeiro lugar, a afirmação do desemprego de

massa  (Castel,  2009)  como  uma  característica  persistente  da  paisagem  laboral  das

sociedades actuais. Este processo enraizou-se a partir dos anos 70 e, com flutuações em

função dos ciclos  económicos,  tem vindo a manter-se (Castel,  2009:  13).  Um segundo

processo de grande impacto respeita à emergência da própria precariedade no emprego

como fenómeno transversal às sociedades desenvolvidas, também nos anos 70 (Rebelo,

2002: 74 e 2004: 35; Fullerton e Wallace, 2007: 201 e 202; Kóvacs, 2005a: 1; e Castel, 2009:

162).

13 Para Beck (2005: 143), as alterações na contratação, no horário de trabalho e no local de

trabalho têm vindo a criar uma situação em que o emprego a tempo inteiro com duração

indeterminada num dado local é substituído por �(�) um sistema de subemprego flexível,

de risco máximo, pluralizado, descentralizado�. Este novo sistema de subemprego implica

que boa  parte  dos  desempregados  adiram  a  estas  novas  formas  de  ocupação  no
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pressuposto de que mais vale um mau emprego do que o desemprego, levando, assim, à

redução da visibilidade social e estatística do desemprego (Beck, 2005: 143).

14 Castel (2009), numa análise mais recente, complementa e aprofunda esta perspectiva. O

autor  considera,  como  Beck,  que  estamos  a  atravessar  uma  fase  de  grandes

transformações  sociais  no  âmago  do  próprio  sistema  capitalista  (idem:  11  e  13),

caracterizada pela redução das oportunidades de ascensão social (idem: 12). Esta redução

das  oportunidades  está  ligada  a  importantes  transformações  no  relacionamento  dos

indivíduos  com  a  esfera  do  trabalho,  onde  se  destaca  a  perda  das  garantias  sociais

associadas ao emprego (idem: 32). 

15 Esta é uma mudança tanto mais fundamental quanto �o emprego estável e protegido tem

constituído a base de construção da solidariedade na sociedade assalariada� (Castel, 2009:

159). As mutações na esfera do emprego e do trabalham passam, em larga medida, pela

transformação da natureza do emprego, em particular com a diluição das fronteiras entre

emprego e desemprego, criadoras de situações de subemprego4 (Beck, 2005: 142; e Castel,

2009: 161-162). 

16 Assim, para um número crescente de indivíduos, o acesso à actividade laboral é feito

através de formas de emprego fora da norma, fracamente protegidas em termos sociais

(Castel, 2009: 172). O resultado é o surgimento de um conjunto de posições intermédias

entre emprego e não emprego5, algumas das quais vão no sentido da coacção, por parte do

Estado, para que os indivíduos assumam actividades desvalorizadas (idem:  171). A este

propósito, tenha-se em consideração a pressão social a que se assiste em Portugal para

coagir os beneficiários do RSI a trabalhar a troco da prestação.

17 A questão que se coloca não é a do declínio do trabalho, como defende Beck (2005) e

critica Castel, mas a da transformação do trabalho. Assistimos, não ao fim do trabalho,

mas a uma �valorização quase histérica do trabalho� (Castel, 2009: 53 e 171). Quer dizer, o

que está em causa tem a ver com a relação jurídica dos indivíduos com o trabalho, com a

persistência do desemprego de massas e  a  degradação do vínculo de efectivo,  com a

emergência de novas formas intermédias entre emprego e não emprego. Não obstante,

esta não é apenas uma mudança objectiva, ao nível das formas contratuais, é também uma

mudança ao nível dos valores sociais, em que valores concorrentes com o trabalho, como

princípio definidor dos indivíduos, se afirmam (Sainsaulieu, 1998; e Bresson, 2007: 63).

Estas novas formas de valorização de si criam uma tensão identitária forte nos indivíduos:

por um lado, a sociedade continua a valorizar fortemente o trabalho, por outro lado, ao

nível individual, afirmam-se possibilidades de os indivíduos se definirem para si e para os

outros fora da esfera do trabalho (Diogo, 2007a). 

 

A pluralidade dos tipos de precariedade, contributos
para uma tipologia

18 A precariedade no emprego remete-nos para a ideia de incerteza face ao futuro numa

área  central  da  vida  humana.  Contudo,  pode  assumir  formas  diversas,  afectando

categorias e grupos sociais distintos. Em primeiro lugar, a certeza de que, num prazo

conhecido, a relação laboral terminará e, com ela, a fonte de rendimento para o indivíduo

em  questão,  assim  como  para  os  que  dele  dependem.  Esta  forma  de  abordar  a

precariedade remete-nos, sobretudo, para uma análise do vínculo laboral, sob as figuras

de contrato de trabalho a termo certo e avença. Rebelo (2004: 45) designa este tipo como
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�precariedade legal�, embora algumas das situações aqui consideradas também possam

ser enquadradas no que esta autora designa por �precariedade ilegal�6.

19 Por outro lado, existe uma forma de precariedade insuficientemente estudada e, muitas

vezes,  esquecida.  Referimo-nos  à  precariedade  associada  a  formas  de  contratação

tradicionais,  típicas  em sectores  como  a  pesca,  a  agricultura,  os  serviços  pessoais  e

domésticos que, no contexto português, nunca desapareceram totalmente.

20 Esta forma de precariedade, consubstanciada em contratos quase sempre orais, à tarefa, à

peça, ao dia, assume particular importância entre os indivíduos em situação de pobreza

(Diogo, 2007a),  constituindo formas de subemprego estrutural,  porque persistentes no

tempo e associadas à maneira como o mercado de trabalho se organiza no nosso país. Esta

é, pois, uma precariedade tradicional, associada à economia informal e ao desrespeito

pelas  regras  de  contratação  legais,  uma forma de  �precariedade  ilegal�,  no  dizer  de

Rebelo  (2004:  45).  Contudo,  tende  a  ser  ignorada,  dado  que  não  é  mencionada  nas

construções teóricas provenientes de outros países. Simplesmente, é residual nesses

contextos  nacionais,  é,  em  boa  parte,  uma  especificidade  portuguesa.  Além  disso,

constitui o que podemos designar como uma cifra negra, ou cifra cinzenta, dado que é

muitas vezes invisível ao aparelho estatístico, dada a sua informalidade e ilegalidade.

21 Mas a precariedade também pode ser vista a partir da ameaça sentida para com uma

relação laboral juridicamente segura (Bourdieu, 1993; e Gaulejac e Léonetti, 1994; Duarte,

2009: 45), algo a que está associada a ideia do desemprego eminente por possibilidade de

falência da empresa, deslocalização, reestruturação (em particular o downsizing), ou ainda

pelo outsourcing. 

22 Rebelo (2004: 51 e 53-55) chama-nos a atenção para a influência da reduzida dimensão

média  das  empresas  portuguesas  nesta  forma de  precariedade,  dado que mesmo um

trabalhador  com  um  contrato  sem  termo,  numa  pequena  empresa  em  situação  de

fragilidade, não se encontra na mesma situação que outro trabalhador, com um vínculo

semelhante, mas protegido pela dimensão e capacidade da sua empresa.

23 Trata-se, pois, da precariedade subjectiva (Rebelo, 2002; e Fullerton e Wallace, 2007: 202).

Os trabalhadores vivem na incerteza do seu futuro como empregados, mau grado a solidez

formal do seu vínculo laboral.

24 Os tipos de precariedade aqui referidos, a precariedade objectiva, associada à contratação

informal,  aos  empregos  a  prazo,  avenças,  recibos  verdes  e  a  formas  tradicionais  de

contratação, e a precariedade subjectiva, relacionada com os empregos ameaçados por

processos  de  falência  ou  reestruturação,  remetem-nos  para  a  incerteza  face  à

sobrevivência  futura.  Desta maneira,  e  abstraindo  dos  diferentes  entendimentos  em

causa, a incerteza da futura relação laboral é o denominador comum que permite agrupar

sob o mesmo conceito situações aparentemente diferenciadas. 

25 Finalmente, a proliferação das formas intermediárias entre emprego e desemprego, como

os estágios, os empregos protegidos, os programas ocupacionais, etc., leva a uma nova

forma de precariedade associada à  ambiguidade de  estatuto jurídico  e  social  face  ao

emprego (Schnapper, 1989; Castel, 1995; Rebelo, 2004: 43-44) e, mais uma vez, à redução

de direitos sociais associados ao emprego e a menores salários. 

 

Precários voláteis e trajectórias de emprego em carrossel, o caso dos benefic...

Forum Sociológico, 20 | 2010

4



Precariedades múltiplas

26 Existe um conjunto de temas com os quais se pode confrontar e relacionar a noção de

precariedade no emprego, de modo a compreender o seu alcance heurístico7. 

 

Precariedade no emprego, exclusão social e pobreza

27 A precariedade laboral não se distribui de forma uniforme pelo tecido social, tendendo a

concentrar-se  nas  classes  mais  baixas.  O  emprego,  enquanto  conjunto  de  benefícios

sociais, desempenha um papel central na definição do lugar do indivíduo na sociedade, e

um emprego de má qualidade (isto é, penoso, perigoso, precário, com baixa remuneração

e com baixo prestígio social) relega os indivíduos para as margens, ou mesmo para fora

dos modos de vida socialmente aceites e desejáveis numa dada sociedade, ou seja, para

situações de exclusão social e pobreza.

28 É pertinente distinguir entre a precariedade associada às classes mais baixas, que é a que

nos interessa, e outras formas de intermitência no trabalho, respeitando aos profissionais

liberais.  Estes  diferenciam-se pelos  vencimentos,  mas também pela escolaridade,  pela

profissão, e pela existência de uma carreira informal, à medida que o seu reconhecimento

aumenta vão obtendo mais trabalhos e mais bem pagos (pelo menos potencialmente).

29 Contudo, uma fracção cada vez maior destes profissionais mais qualificados encontra-se

em situação de precariedade no emprego, tal como a temos vindo a discutir. O que os

diferencia dos outros profissionais e os aproxima das categorias sociais tradicionalmente

mais vulneráveis são as características que constroem a vulnerabilidade: a escassez de

rendimentos, a inexistência da carreira (informal), a relegação para actividades menos

reconhecidas  socialmente  (no  contexto  das  suas  profissões),  o  subemprego8,  ou  a

degradação das regalias sociais associadas ao emprego sem termo�

 

Precariedade e carreira

30 A precariedade ganha em ser definida como uma trajectória de emprego em carrossel,

marcada por mudanças sucessivas entre empregos sem estabilidade, penosos, perigosos e

(eventualmente) o desemprego. 

31 Esta última forma de ver a precariedade tem a vantagem de,  conservando a ideia de

incerteza em relação ao futuro, analisar esta problemática como um processo e não como

um fenómeno. Isto é, permitindo separar as situações de precariedade circunscritas no

tempo das que se prolongam de forma mais ou menos persistente.

32 A ideia de carrossel associada ao emprego é bem a antítese da noção de carreira. Há um

recomeçar contínuo de um percurso profissional que se define mais pelas ausências do

que por características próprias: ausência de progressão salarial, ausência de um aumento

das responsabilidades, ausência de um aumento do prestígio na organização associado à

subida de mais um degrau na carreira, ausência do aumento da satisfação associado à

ideia de progresso pessoal e às tarefas desempenhadas. Nenhum dos benefícios materiais,

sociais e simbólicos associados a uma carreira numa empresa ou numa profissão está à

disposição dos indivíduos que desenvolvem uma trajectória de emprego em carrossel. Por
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muito que os indivíduos mudem, de emprego ou de profissão, ao longo da sua trajectória,

não abandonam o mesmo lugar de classe.

 

Alguns dados sobre a precariedade em Portugal

O contexto da precariedade em Portugal

33 Os dados existentes sobre a precariedade no emprego devem ser lidos com cautela. Desde

logo,  porque  as  comparações  internacionais  são  limitadas  por  legislações  e  práticas

laborais muito distintas, pela dificuldade de definir o que é a precariedade, pelo reduzido

número de estudos centrados nesta problemática, onde se procede à recolha de dados

sobre o assunto, pelo próprio facto de esses dados não serem compagináveis, em alguns

casos, com as estatísticas oficiais e, finalmente, porque boa parte da precariedade laboral,

em Portugal, está à margem da lei e, como tal, das fontes estatísticas.

34 Não obstante,  os  dados existentes  são a  única forma de contextualizar  este  processo

social, a sua incidência e amplitude.

 
Gráfico 1 Taxas de emprego, % de contratos a termo (EU 27)

Fonte: Labour Force Survey (Eurostat)

35 No contexto da União Europeia a 27, podemos constatar uma tendência de aumento do

número de contratos  a  termo no total  do emprego,  embora com uma inflexão desta

tendência  nos  dois  últimos  anos,  precisamente  os  anos  do  início  da  actual  crise

económica.  Podemos colocar a  hipótese de que os  primeiros a  ser  despedidos são os

temporários e, por isso, o seu número diminuiu nestes anos, caracterizados pela crise

económica e pelo aumento do desemprego. Em todo o caso, há que ter em atenção que o

volume dos contratos temporários é apenas um indicador da precariedade no emprego.

36 Observando  os  resultados  por  país,  podemos  constatar  que,  no  contexto  europeu,

Portugal  apresenta  uma  das  mais  altas  percentagens  de  precários  no  conjunto  da

população empregada. Mais concretamente, Portugal é o 3.º país da União com uma maior

percentagem de contratos temporários, com um valor de 22,3%, correspondendo a 883 mil

Precários voláteis e trajectórias de emprego em carrossel, o caso dos benefic...

Forum Sociológico, 20 | 2010

6



casos. Com números superiores situam-se a Espanha com 27,9%, e a Polónia com 26,9%. A

média da UE fica-se pelos 13,8% (Massarelli, 2009: 6, com base em dados do Eurostat e

valores de 2008). Os dados do primeiro trimestre de 2010 (Eurostat, 2010) não alteram

significativamente a posição relativa dos países, Portugal apresenta um valor de 23,2%,

sensivelmente mais 1% que em 2008, a Espanha e a Polónia decrescem para 24,4% e 25,9%,

respectivamente, com a média comunitária a diminuir para 13,2%9.

37 Além disso, Dornelas et al. (2010: 26-27) chamam a atenção para o trabalho por conta

própria10,  muitas  vezes  sob  a  forma  de  recibos  verdes  e  configurando  situações  de

precariedade  ilegal,  onde  Portugal  apresenta  valores  muito  superiores  à  média

comunitária (UE 27), 22,8% e 14,9%, em 2009, respectivamente.

38 Rebelo (2004: 50) constata que, em Portugal, de 1992 a 2000, os contratos de trabalho não

permanentes  passaram  de  390,7  mil  para  707,4  mil,  um  crescimento  de  81,06%,

contrastando com um crescimento de 0,81% dos contratos permanentes (tendo como

fonte o Inquérito ao Emprego). É certo que, de acordo com os dados citados pela autora,

os contratos não permanentes representavam 19,9% do total dos contratos em 2000. Mas

em 1992 esse peso era de 12,1%. Estes dados permitem perceber que a quase totalidade do

crescimento do emprego por conta de outrem entre 1992 e 2000 se deu com base na

contratação  precária.  Valores  apresentados  por  Kovács  (2005b:  24),  e  referentes  ao

período de 1997 a 2002, permitiram à autora afirmar que a criação líquida de empregos

tem assentado em empregos temporários. Sendo que esta tendência se mantém no estudo

do Observatório das Desigualdades, com dados de 2000 a 2009 e referentes aos contratos a

termo certo das empresas privadas (OD, 2011).

39 A questão que se coloca, então, parece ser mais de fluxo, isto é, de novas contratações em

situação de precariedade, do que de stock, isto é, do número de precários no total dos

contratados, num contexto em que Portugal apresenta indicadores de emprego precários

bem acima das médias da UE. 

40 Contudo, o fluxo afecta o stock, na medida em que, se os novos contratos são quase todos

precários, o seu peso no total de contratos aumenta, algo que pode ser potenciado pelos

processos  de  aposentação,  saída  de  contratados  permanentes,  substituídos  por

contratados não permanentes.

 
Gráfico 2 Contratos não permanentes no total dos contratos, em %

Fonte: Pordata (2010)
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41 Para complementar e actualizar as observações de Rebelo, analisámos uma série mais

longa dos contratos não permanentes11, um dos grandes componentes do trabalho

precário. Nesta, podemos constar que, desde 1983, a tendência é para o aumento desta

forma  contratual  em  Portugal,  mau  grado  alguns  decréscimos  temporários  e  uma

tendência decrescente no último ano da série. Se em 1983 estes representavam 17,14% do

total  dos contratos,  em 2009 este valor ascendia a 22,02%. Mais uma vez se nota um

acréscimo do peso das situações laborais mais precárias no total dos contratos.

 
Quadro 1 % da população empregada em Portugal em regime de trabalho temporário, relativamente
ao total de empregados, no 1.º trimestre de 2010

 %

Total 23,2

Homens 22,6

Mulheres 23,9

15-24 55,0

25-49 23,0

50-64 10,9

Fonte: Eurostat (2010)

42 Quem  são,  como  se  caracterizam,  os  trabalhadores  em  situação  de  precariedade?

Recorrendo  aos  dados  do  Eurostat  (2010)  para  Portugal,  podemos  constatar  que  a

condição de precário é apanágio da maioria dos jovens trabalhadores. A diferença entre

homens e mulheres é relativamente baixa. Mais uma vez, os dados indiciam que a questão

macrossocial diz respeito ao fluxo, supondo que a maioria dos novos contratos respeita a

jovens. Mas também ao efeito acumulado do fluxo no stock.

43 Relativamente a estudos sobre o assunto, capazes de nos ajudar a compreender quem são

os trabalhadores precários e como se têm construído as suas trajectórias profissionais,

releve-se a sua quase inexistência12. Destaca-se o trabalho de Rebelo (2004: 103 e 156), na

sequência da sua tese de doutoramento (Rebelo, 2001: 277 e 338). A autora encontrou um

perfil de trabalhador precário em Portugal, mau grado os dados terem sido recolhidos

apenas junto de residentes na região da Grande Lisboa (idem: 278), em que as dominantes

são  o  sexo  feminino  (dado  distinto  das  informações  do  Eurostat),  a  desqualificação

(escolaridade  maioritária  até  ao  9.º  ano,  sobretudo até  ao  6.º)  e  a  juventude,  à  qual

acrescenta  a  ideia  de  uma  trajectória  de  emprego  �relativamente  acidentada�.

Anteriormente, Rosa et al. (2000), elaboraram um estudo para o Observatório do Emprego

e da Formação Profissional sobre o assunto, mas as limitações existentes a) na definição

de precariedade, b) na não representatividade dos dados recolhidos e c) no escasso valor

absoluto do conjunto dos indivíduos analisados não permitem retirar nenhuma conclusão

sobre  o  perfil  dos  trabalhadores  precários,  sendo,  sobretudo,  um estudo que levanta

pistas e realiza uma primeira aproximação a este processo social. No mesmo ano, outra

equipa (Santana e Centeno, 2000) realizou um estudo sectorial sobre dois segmentos da
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precariedade, o trabalho temporário e a subcontratação, tendo encontrado um número

residual de indivíduos nas duas situações, embora em crescendo de importância (Santana

e Centeno, 2000: 7). 

44 Em 2005, uma equipa liderada por Ilona Kovács estuda a precariedade no emprego, a

partir  do  conceito  de  flexibilidade  (Kovács,  2005b:  13). Geograficamente,  os  dados

recolhidos  concentraram-se  na  Grande  Lisboa,  na  área  metropolitana  do Porto  e  em

Aveiro, tendo o estudo incidido sobre o sector dos serviços (idem:  19) e, dentro deste,

sobre algumas populações específicas. Na sua caracterização do emprego temporário em

Portugal, a partir dos dados europeus, a autora encontra uma prevalência de mulheres e

de jovens (idem: 24). 

45 Mais recentemente, o Centro de Estudos Territoriais do ISCTE (2009) elaborou um estudo

sobre �as necessidades em Portugal�, onde a questão da precariedade foi abordada em

função de uma amostra representativa da população portuguesa. Aliás, releve-se que este

acaba por ser a única investigação que abordou a questão da precariedade a partir de duas

representatividades,  a)  a  da  população  portuguesa  e  b)  a  das  várias  formas  de

precariedade, necessárias para uma descrição fundamentada da questão.

46 Neste estudo, as autoras consideram que �cerca de 41,3% dos respondentes têm vínculos

passíveis de traduzir condições de alguma precariedade � adicionando-se, à ausência de

contrato (12,3%), os contratos a termo certo (20,4%), os contratos a termo incerto (6,9%) e

a categoria recibos verdes cumprindo horário (1,7%) (�)� (CET, 2009: 23)13.

47 Como Rebelo (2001 e 2004) e Kóvacs (2005a), o estudo do CET encontra como categorias

sociais mais afectadas pela precariedade os jovens e as mulheres (2009: 24).

 

As trajectórias de emprego em carrossel dos precários voláteis

48 Uma  grande  vantagem de  estudar  a  precariedade  entre as  pessoas  designadas  como

pobres radica no facto de, em regra, estes indivíduos serem os mais desprotegidos em

termos sociais e os mais afastados da norma no emprego. Analisar os pobres permite,

pois,  conhecer  melhor  a  relação  com  o  trabalho  dos  indivíduos  classificados  nesta

categoria social e, sobretudo, conhecer toda a pluralidade de formas que a precariedade

assume na nossa sociedade. Assim, optámos por aprofundar a análise empírica recorrendo

aos beneficiários do RSI, Rendimento Social de Inserção (RSI)14 15.

49 Em termos  gerais,  a  maioria  dos  beneficiários  do  RSI  que  trabalha  nos  Açores16 são

homens, constituindo quase 70% do total. A maioria das mulheres beneficiárias, em idade

activa, são domésticas (Diogo, 2007a), não diferindo muito, aliás, da situação geral desta

região autónoma onde a taxa de actividade feminina é bem menor que a média nacional

(Diogo, 2007b).

50 Apesar  de  constituírem  uma  população  relativamente  jovem,  no  que  respeita  às

qualificações escolares, 58,5% tem o 4.º ano ou menos, 84,5% têm o 6.º ano ou menos e

apenas 4,4% tem mais do que o 9.º  ano.  Estão,  portanto,  bem abaixo da escolaridade

obrigatória para as suas idades e, comparativamente com a população dos Açores, as suas

escolaridades  são  substancialmente  mais  baixas.  De  notar,  que,  por  sua  vez,  as

escolaridades dos activos açorianos são mais baixas do que a média dos portugueses e

estas mais baixas do que as médias da União Europeia e da OCDE (Diogo, 2009).

51 As  profissões  que  exercem resultam,  para  boa  parte  (54,5  %),  de  processos  de  auto-

aprendizagem, quer vendo os outros a fazer, quer através da prática (tentativa e erro).
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Apenas 5,5% diz que aprendeu através de formação profissional ou na escola. O método

tradicional  da  relação  mestre-aprendiz  apenas  contabiliza  6,9%,  não  constituindo,

portanto, uma alternativa à escola. Com efeito, a relação de aprendizagem com outros

apenas assume algum relevo quando é feita por um dos pais, sobretudo o pai, com 28,3%

do total.

52 Quando confrontados com a questão de alguma vez terem feito formação profissional em

algum momento da sua vida,  78,1% indicaram que não, pelo que não é por aqui  que

acedem a um degrau mais elevado numa qualquer carreira.

53 Em termos profissionais, quase todos desenvolvem a sua actividade em sectores como a

construção civil, a agricultura e pescas, os serviços pessoais e domésticos, destacando-se,

em consequência, as profissões da construção civil como ajudante de pedreiro e pintor, a

de cantoneiro de limpeza,  de empregada doméstica ou de limpeza,  assim como as de

pescador e operário agrícola.

54 No que respeita aos indicadores de precariedade, como vimos, o vínculo é o mais básico, já

que nos remete para a forma mais elementar de precariedade, a relação com o emprego,

enquanto conjunto de direitos, obrigações e regalias em relação ao trabalho.

55 Neste sentido, apenas dois quintos, 41,9%, se diz efectivo, valor, aliás, algo menor do que o

presente nos dados do CET para o conjunto da população portuguesa, 58,7% (CET, 2009:

23). A maioria, três quintos, tem empregos com formas diversificadas de precariedade. De

entre estes, 22,7% encontram-se envolvidos nas formas mais extremas de precariedade, o

trabalho ao dia ou à tarefa. Os trabalhadores a prazo representam apenas 14,8% do total.

56 De notar que não é a mesma coisa ter um contrato a prazo ou estar enquadrado numa

outra forma contratual como o trabalho ao dia ou à tarefa. Se são situações que têm em

comum  a  precariedade,  o  contrato  a  prazo  distingue-se  pelo  facto  de  a  esta  forma

contratual estarem associadas algumas das garantias típicas do Estado-Providência, ou

seja, os descontos para efeitos de reforma, de doença e de desemprego. Nem todos os

precários são iguais.

57 Um outro indicador importante da precariedade, se a entendermos como um processo

diacrónico, nos termos em que propusemos o conceito, respeita ao número de empregos

que os indivíduos tiveram na sua vida. Essa informação não é consultada sem dificuldade

e sem ambiguidade e isso devido a duas situações: por um lado, um problema de definição;

dadas as formas atípicas de emprego com que boa parte destes indivíduos se relacionam

com o mercado de trabalho, é entre esta população que mais se coloca o problema de

definição  de  emprego  subjacente  às  questões  formuladas  e  às  respostas  dadas.

Conscientes destas dificuldades, tentámos organizar a sequência das respostas de forma a

apresentar aos entrevistados uma noção de emprego que assegurasse a uniformidade do

conceito. Este problema, aliás, perpassa todo o protocolo do questionário realizado, não

sendo exclusivo desta pergunta, embora aqui se coloque com mais acuidade. 

58 A segunda questão que obriga a cuidados acrescidos na leitura desta variável respeita à

tendência para que, ao longo do tempo, os indivíduos se esqueçam dos acontecimentos e/

ou lhes dêem uma interpretação diferente da forma como foram vividos17. Neste sentido

não há qualquer dúvida de que o número de empregos declarado se encontra subavaliado,

não podendo constituir mais do que uma aproximação ao seu valor efectivo. 

59 Assim, 46,6% do total declara que teve apenas um ou dois trabalhos remunerados na vida.

A maioria teve mais de dois trabalhos, de entre estes assumem relevo os que tiveram três

ou quatro trabalhos com 35,8% e os que tiveram cinco ou mais, com 16,5%.
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60 Finalmente, quando se lhes perguntou se alguma vez tinham sido promovidos no seu

trabalho, apenas 9,7% responderam que sim. 

61 Consideramos que fica comprovada a importância da diacronia na análise dos processos

de relacionamento com o emprego dos indivíduos em situação de pobreza, na medida em

que não apenas a estabilidade no emprego é uma miragem para a maioria, como, mesmo

nos casos em que esta existe,  não se verifica a progressão que associamos à ideia de

carreira.

62 Contudo, a questão da precariedade pode ser complementada analisando outro tipo de

dados,  desde logo a da duração horária semanal  do trabalho,  que nos remete para a

questão do subemprego, entendido como a ocupação semanal em trabalho durante menos

horas que o normal contra a vontade do trabalhador em ter um horário normal.

63 Neste sentido, a maioria, 67,7%, declara trabalhar normalmente 35 ou mais horas por

semana. Contudo, os restantes indivíduos, cerca de um terço, encontram-se em situações

em que trabalham com menos regularidade, e para 12,5% a relação com o trabalho é

mesmo esporádica, envolvendo a realização de biscates (ou garetes, no jargão local) e

actividades  com uma  duração  semanal  ou  quinzenal  muito  baixa.  Com esta  variável

percebe-se que nos encontramos face a situações de precariedade múltipla, não apenas

envolvendo vínculos precários como, em muitos casos, não estão asseguradas as horas de

trabalho normais. Um caso evidente de subemprego nas margens da sociedade.

 

Conclusões

64 Encontrámos entre a população estudada um relacionamento com o mercado de trabalho

que nos permite verificar, desde logo, a sua inserção no mercado de trabalho secundário

(Berger e Piore, 1980).

65 Esta inserção está em boa parte associada a um processo de precariedade na relação com

o mercado de trabalho que se pode classificar como de precariedade múltipla. Se boa

parte declara vínculos laborais precários,  o número de empregos ao longo da vida e,

sobretudo,  a  inexistência  de  progressão  na  carreira  mostram  que  boa  parte  dos

beneficiários do RSI nos Açores que trabalham podem esperar, em termos de perspectivas

de futuro, uma trajectória de emprego em carrossel, dado que, por muito que mudem de

emprego, e até de profissão, não deixarão o mesmo lugar no mundo do trabalho e, por

consequência, as suas possibilidades de mobilidade social ascendente são diminutas. Isto

num contexto em que a precariedade no emprego se instala no mercado de trabalho como

uma forma de vinculação envolvendo um número cada vez maior de trabalhadores.

66 Por outro lado, a precariedade está não apenas associada às questões de vínculo e da

diacronia como, na sincronia, se relaciona com o trabalho por períodos horários menores

do que aquilo que é o padrão social dominante contra a vontade do trabalhador, ou seja,

com o subemprego. Além disso, a precariedade no emprego que encontrámos é, em boa

parte  dos  casos,  uma  precariedade  ilegal,  na  medida  em  que  os  enquadramentos

contratuais do trabalho não se encaixam no ordenamento jurídico, e é uma precariedade

estrutural.

67 A compreensão da  multidimensionalidade  destes  relacionamentos  com o  mercado de

trabalho é,  quanto a nós,  a mais-valia da análise da precariedade no emprego para a

compreensão  dos  processos  de  mudança  social,  categorização  social,  mobilidade,
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construção  das  desigualdades  e  obstáculos  ao  desenvolvimento  que  perpassam  a

sociedade.
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NOTAS

1. O autor refere-se a Itália e Espanha (além da França),  mas podemos incluir Portugal nesse

conjunto, dada a relativa proximidade destes países num grande grupo de variáveis-chave. Aliás,

os  dados  do  Eurostat  permitem  verificar  proximidade  de  comportamento  no  caso  da

precariedade, como veremos neste artigo.

2. Beck oferece escassas referências empíricas para sustentar as grandes sínteses que apresenta.

Além disso, assume um tom rondando o profético sobre a evolução do trabalho na sociedade

industrial que, mau grado boa parte dos prognósticos que fez � a primeira edição do seu livro é de

1989 � se terem vindo a verificar, é pouco compatível com o trabalho sociológico (cf. a crítica a

este tipo de prognósticos desenvolvida por Castel, 2009: 30 e, sobretudo, 56). Neste sentido, é uma

obra que,  como muitas outras publicadas por sociólogos e sob a designação de sociologia,  se

aproxima grandemente da filosofia social. Não obstante, considerando a importante adesão que o

autor e este livro em concreto gozam no mundo da sociologia (Castel, 2009: 36), a sua referência é

incontornável. Conclui-se, pois, que boa parte das propostas de Beck merecem mais o estatuto de

hipóteses de trabalho, de difícil operacionalização, do que de resultados empiricamente fiáveis.

3. Encontrámos, nos nossos trabalhos empíricos sobre a relação com o trabalho dos beneficiários

do RSI na ilha de São Miguel,  nos Açores,  este tipo de importância do trabalho e da família,

embora com o primeiro subordinado à segunda (cf. Diogo, 2007a).

4. Indivíduos que trabalham menos horas do que a norma e do que gostariam, com todas as

consequências sociais e pessoais que daí advêm.

5. Neste sentido, veja-se a tipologia de formas de relacionamento com o trabalho apresentada por

Schnapper  (1989),  onde  o  aparecimento  destas  formas  intermediárias  entre  emprego  e  não

emprego é também discutido.

6. Designadamente  situações  que,  sendo  recibos  verdes  ou  avenças,  deveriam  ter  sido

contratualizadas  como  contratos  sem  termo,  dado  que  correspondem  a  necessidades

permanentes das empresas.

7. Dadas as limitações de espaço deste artigo, optámos por não incluir os temas a) precariedade e

desemprego, b) precariedade e mercado de trabalho secundário, e c) precariedade e formação

profissional.

8. Disfarçado de estágio, remunerado ou não, de part-time, de prestação de serviços�

9. Mais uma vez colocamos a hipótese de estes decréscimos estarem associados à maior facilidade

de despedimento dos trabalhadores temporários,  até pela via  da não renovação de contratos

(juridicamente não é um despedimento, mas os seus efeitos práticos não diferem), no contexto da

actual  crise  económica. De  qualquer  forma,  esta  hipótese  não  explica  o  comportamento

divergente de Portugal.

10. i. e., �(�) trabalho não dependente de relação laboral legalmente subordinada� (Dornelas et

al., 2010: 26-27).

11. Dos contratos não permanentes constam, até 1998 (exclusive), os contratos a prazo, a partir

daí incluem também a categoria outras situações.

12. Já  em 2001 Rebelo  (2001:274)  chamava a  atenção para  a  inexistência  de  estudos  sobre  a

precariedade laboral, quer a nível nacional quer internacional.
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13. Note-se  que estes  valores  não são comparáveis  com os  acima apresentados,  dado que se

reportam a universos diferentes.

14. Sobre o RSI veja-se, por exemplo, Capucha e Guerreiro (1997) ou Diogo (2007a). 

15. Projecto Trabalho e identidade: valores e práticas entre os beneficiários do RSI, coordenado

por Fernando Diogo e financiado pela Direcção Regional da Ciência, Tecnologia e Comunicações

da RAA.

16. A relação dos beneficiários do RSI com o mundo do trabalho é profusamente referenciada em

Diogo (2007a).

17. A  este  propósito,  vejam-se  as  observações  de  Bourdieu  sobre  identidade  e  processos

biográficos (Bourdieu, 1986).

RESUMOS

O fio condutor deste trabalho é constituído por duas preocupações que se interligam: a primeira,

de natureza teórica, tem a ver com a conceptualização do conceito de precariedade no emprego,

dando particular atenção à sua adaptação à realidade portuguesa. A situação nacional é distinta

de outras, por questões derivadas da legislação específica e da organização social. 

A segunda prende-se com a aplicação das construções teóricas desenvolvidas a uma categoria

social  específica,  os  trabalhadores  beneficiários  do  Rendimento  Social  de  Inserção,  categoria

particularmente marcada pela precariedade no emprego e pela situação de pobreza.

The leitmotif of this paper is constituted by two intertwined questions: firstly, a theoretical one

related with the conceptualisation of the idea of precarious employment, focussing particularly

its adaptation to the Portuguese reality. The national scene is distinct from other cases as a result

of the specific regulation and social organization.

With regard to the second topic, we try to apply the theoretical constructs developed on a social

category particularly marked by the precarious employment, in order to test them, individuals in

poverty, specifically, workers benefiting from the Social Insertion Income.
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A estruturalidade da pobreza e da
exclusão social na sociedade
portuguesa � conceitos, dinâmicas e
desafios para a acção
Pedro Perista e Isabel Baptista

 

Pobreza: clarificação de um conceito

1 O que é a pobreza? E o que é a exclusão social? Em que se diferenciam e de que forma é

que  se  distinguem  de  outros  conceitos,  como  a  desigualdade,  por  exemplo?  A

complexidade destes fenómenos ajuda a explicar as diferentes perspectivas, definições e

combinações que têm sido elaboradas e defendidas. Parece, porém, claro que, mais do que

alternativas,  as  diferentes  perspectivas  são,  na  maioria  das  vezes,  complementares,

permitindo  traçar  um  quadro  menos  incompleto  do  fenómeno,  mesmo quando

considerado na sua expressão individual.

2 Seja como for, parece igualmente claro que o que está em causa é o critério e o modo mais

correcto de distinguir o pobre do não pobre.  À primeira vista,  a forma mais fácil  de

identificar a pobreza parece ser pelo seu lado mais visível, o das necessidades materiais.

Neste  caso,  a  tarefa  consiste  em  escolher  as  necessidades  materiais  que  interessa

considerar, pelo que a pobreza corresponderá à situação em que essas necessidades ficam

por satisfazer. 

3 Uma  outra  perspectiva,  inspirada  no  pensamento  de  Amartya  Sen  (1999),  atribui

importância principal a dois conceitos por ele estabelecidos: a habilitação, que permite o

acesso  de  que  os  indivíduos  podem  dispor,  e  a  capacidade  para  que  estes  possam

funcionar e tentar encontrar as condições ideias que desejem.

4 Não se trata, porém, de uma perspectiva oposta àquelas que privilegiam as necessidades

básicas, sejam estas materiais ou imateriais. O que a distingue é a atenção particular dada
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à forma e ao modo como a opção pelas necessidades em causa e a sua satisfação permitem

ou não aos indivíduos dispor das capacidades de que necessitam para funcionar. 

5 À indispensabilidade da análise da satisfação das necessidades humanas básicas junta-se a

análise  dos  meios  que  permitem  aos  indivíduos  a  aquisição  das  capacidades  para

funcionar e que incluem as anteriores. Por outras palavras, a satisfação das necessidades

passa a ser entendida como meio e não como objectivo final.

6 É, porém, claro que, na maioria das vezes, a pobreza é definida com referência a níveis e

condições de vida. Seja qual for o conceito adoptado para defini-la � absoluto, relativo ou

subjectivo �, a pobreza preocupa-se com as condições que têm de ser satisfeitas, ou com

os recursos que são necessários para se ter acesso a um determinado padrão de vida. Por

outro lado, isto implica que se assume a existência de um limiar, abaixo do qual se estará

face a uma situação de pobreza (Townsend, 1987; Machado et al., 2007; Bruto da Costa et al.

, 2008). 

7 Do ponto de vista conceptual este é, pois, o principal factor de distinção entre a pobreza e

um outro conceito � o de desigualdade �, que é, sobretudo, um conceito comparativo

entre duas situações1.

8 Assim, do ponto de vista teórico, podem existir situações de altos níveis de desigualdade

sem  pobreza,  bem  como  altas  taxas  de  pobreza  praticamente  sem  desigualdade.  O

primeiro caso ocorre quando os mais ricos estão muito acima da linha de pobreza e os

mais mal situados estão pouco acima dessa linha. O segundo é o caso de uma distribuição

em que os pobres estão pouco abaixo da linha de pobreza e os não pobres pouco acima da

mesma linha.

9 No contexto deste artigo, a pobreza é definida como uma situação de privação por falta de

recursos.  Apesar da sua simplicidade, esta definição tem implicações importantes.  Em

primeiro lugar, implica que a pobreza abrange dois problemas: a privação e a falta de

recursos2. 

10 Consequentemente, uma situação de privação que não seja devida à falta de recursos não

é considerada como pobreza e, consequentemente, o tipo de apoio de que precisa tem a

ver  com  o  uso  adequado  dos  seus  recursos.  Determinadas  situações  de

sobreendividamento; situações decorrentes de comportamentos autodestrutivos como a

toxicodependência ou de situações relacionadas com questões de natureza psiquiátrica

enquadram-se nesta categoria.

11 A segunda implicação daquela definição de pobreza é a de que, para se vencer a pobreza, é

necessário  resolver  aqueles  dois  problemas  distintos,  embora  inter-relacionados:  a

privação e a falta de recursos.

12 Não é, portanto, verdadeiro que apenas através da resolução da privação se resolva uma

situação de pobreza, na medida em que fica por resolver a falta de recursos. Aliás, a maior

parte das formas de resolver a privação não tem impacto sobre a falta de recursos. Mesmo

em situações como o beneficiar do Rendimento Social de Inserção, por exemplo, continua

a existir uma situação de dependência de meios extraordinários. 

13 Deste ponto de vista, o problema da falta de recursos só fica resolvido quando a pessoa os

obtém  de  uma  das  fontes  que  a  sociedade  considera  como  fonte  normal.

Consequentemente, pelo simples facto de a pobreza implicar falta de recursos, representa

alguma forma de exclusão social.
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14 Apesar de,  como referido,  a  pobreza se definir,  sobretudo,  com referência a  níveis  e

condições de vida, é evidente que a pobreza é, de facto, um fenómeno multidimensional.

Essa é, aliás, uma das principais dificuldades em medi-la. A situação de falta de recursos,

pela  qual  ela  primariamente  se  define,  está  inevitavelmente  ligada  à  consequente

privação e exclusão, numa ampla gama de aspectos fundamentais da existência: condições

de vida, poder, participação social, cidadania, etc.

15 Ao não estarem satisfeitas as suas necessidades humanas básicas, a pessoa em situação de

pobreza tem, certamente, enfraquecida ou mesmo em situação de ruptura, a sua relação

com diversos outros sistemas sociais, tais como o mercado de bens e serviços, o sistema de

saúde,  o sistema educativo,  a participação política,  laços sociais com amigos e com a

comunidade local, etc. (Bruto da Costa, 1998). Quanto mais profunda for a privação, tanto

maior será o número de sistemas sociais envolvidos e mais profundo o estado de exclusão

social. 

16 Como foi expresso por Labbens (1969): �Um homem pobre não é um homem rico com

menos dinheiro; ele é outro homem. As diferenças entre um e outro não se relacionam

apenas com o rendimento, também dizem respeito à educação, relações sociais, em suma,

a todos os domínios da vida social: ser rico e ser pobre são dois estilos de vida.� 

17 Conclui-se, assim, que a pobreza representa uma forma de exclusão social, ou seja, que

não existe pobreza sem exclusão social.  O contrário, porém, não é válido. Com efeito,

existem formas de exclusão social que não implicam pobreza. Um bom exemplo desta

última situação respeita aos idosos, que, muitas vezes, são excluídos apenas por serem

idosos, ou a situação de determinadas minorias étnicas e/ou culturais. 

 

Pobreza e exclusão social: uma complementaridade
necessária

18 Quando falamos em exclusão associamos-lhe a designação de social, ou seja, falamos de

exclusão da sociedade. O referencial é a sociedade. Mas o que é a sociedade? A sociedade

(seja local, nacional, regional ou global) é constituída por um conjunto de sistemas sociais,

alguns dos quais poderão ser considerados como básicos ou essenciais.

19 Embora a amplitude de tal conjunto de sistemas possa depender dos conceitos utilizados,

nomeadamente do de cidadania, é comum considerar-se cinco sistemas sociais básicos:

social ou das sociabilidades; económico; institucional; espacial; simbólico (Bruto da Costa,

1998; Bruto da Costa et al., 2008).

20 Deve-se,  porém,  notar  que  quer os  sistemas  sociais  básicos  considerados,  quer  os

domínios  em  que  foram  agrupados,  são  interdependentes  entre  si,  sobrepondo-se,

mesmo, em alguns casos. A falta de recursos, no mínimo, dificultará o acesso ao mercado

de bens e serviços,  bem como provocará maiores dificuldades no acesso aos sistemas

prestadores de serviços, mesmo aos que estão total ou parcialmente protegidos.

21 Se essa situação de falta de recursos � ligada ao domínio económico � se ficar a dever a

uma situação de desemprego, por exemplo, as implicações poder-se-ão estender também

ao domínio social, afectando as relações sociais do indivíduo; ao domínio das referências,

através  das  perdas  ao  nível  da  identidade  social;  e  ao  domínio  territorial,  podendo

implicar porventura a mudança para uma área �excluída�; além das referidas dificuldades

no domínio institucional.
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22 Da mesma forma, há que realçar que não se pode estabelecer relações causais directas

entre o acesso dos indivíduos a estes sistemas e a sua integração ao nível dos respectivos

domínios. Neste, como noutros campos, dever-se-á privilegiar uma perspectiva holista. 

23 Além do mais, não se trata somente da questão de ter ou não ter acesso aos sistemas, mas

também do grau desse acesso, o que configura graus maiores ou menores de integração e,

concomitantemente, graus maiores ou menores de exclusão. 

24 Assim, a  exclusão  pode  ser  considerada  como um processo,  que  vai  de  formas  mais

superficiais de exclusão para formas e graus mais profundos e abrangentes de exclusão. A

forma extrema corresponderá à situação de ruptura com todos os sistemas sociais básicos,

situação extrema que é mais facilmente associada, por exemplo, à situação das pessoas

sem-abrigo,  no  sentido  estrito  das  pessoas  sem-tecto  (categorias  1  e  2  da  tipologia

europeia de pessoas sem-abrigo e exclusão habitacional � ETHOS)3. 

25 Da mesma forma, o grau de integração nos diferentes sistemas e domínios pode variar,

pelo que o indivíduo pode estar integrado a uns níveis e excluído a outros. A uma boa ou

razoável  integração  em termos  económicos  pode  não  corresponder  uma  equivalente

integração a nível institucional. E se a integração no domínio social pode ser apercebida

pelos sujeitos como positiva, tal não é contraditório com o verificar-se uma exclusão a

nível territorial.

 

Da análise das dinâmicas à estrutura da pobreza na
sociedade portuguesa

26 Estabelecidos, ainda que de forma necessariamente breve, alguns pressupostos acerca da

pobreza e da exclusão social, importa agora equacionar um conjunto de resultados que

permitem estabelecer  uma imagem mais  quantificada e concreta  sobre  a  prevalência

efectiva de situações de pobreza na sociedade portuguesa.

27 Os  sistemas  estatísticos  nacional  e  europeus  habituaram-nos  já,  nos  últimos  anos,  à

disponibilização de dados acerca da pobreza. Apesar do hiato sistematicamente existente

e  que  faz  que  os  dados  mais  recentes  distem  cerca  de  dois  anos  relativamente  ao

momento em que são disponibilizados, são dados que vão demonstrando proporção de

população que, de acordo com o critério definido pelo Eurostat4, é considerada, em cada

ano, como estando em situação de pobreza5.

28 Tais dados são, contudo, de natureza eminentemente estática, dado conta da situação

instantânea em cada ano a que a inquirição diz respeito. O que se apresenta de seguida

são dados de natureza dinâmica acerca da pobreza, ou seja, utilizando dados provenientes

de diferentes vagas do Painel  dos Agregados Domésticos Privados da União Europeia,

aplicado a nível europeu até 2001, e que foi entretanto sido substituído pelo Inquérito às

Condições de Vida e Rendimento. 

29 Estes são, então, dados que permitem caracterizar o fenómeno da pobreza em Portugal de

forma  longitudinal  � entre  1995  e  2000  �,  possibilitando  aferir  resultados  que,

necessariamente, não são possíveis de obter com a análise de apenas um ano. Optou-se,

para efeitos do presente artigo, por organizar os dados num conjunto de oito pontos.

30 O primeiro desses pontos é que, durante o período de seis anos analisado, 46% das pessoas

em Portugal e 47% dos agregados passaram por uma situação de pobreza em pelo menos

um desses anos.  Quer isto dizer que cerca de metade das famílias portuguesas vivem
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numa situação vulnerável à pobreza, mais grave do que apenas uma «situação de risco»,

uma vez que passaram de facto pela pobreza em pelo menos um ano. 

31 Isto  revela  que  a  pobreza  em  Portugal  é  mais  extensa  do  que  reflectem  as  taxas

instantâneas referidas a um dado ano, e que têm rondado os 20%, situando-se o último

valor disponível, de acordo com os dados de 2009, em 18% dos indivíduos. 

32 Parece  imprescindível  dizer  que,  enquanto  problema  social  e  do  ponto  de  vista  das

políticas, esta deve ser encarada como a verdadeira dimensão da pobreza em Portugal.

Esta perspectiva engloba não apenas as pessoas que se encontram persistentemente � por

vezes ao longo de toda a sua vida � numa situação de pobreza, mas também pessoas cuja

situação, embora melhor, é de extrema vulnerabilidade. Incluirá, igualmente, todo um

conjunto de pessoas que, habitualmente, se posicionam acima da linha de pobreza mas

que, perante determinados condicionalismos, acabam por se situar, em dado momento,

abaixo dessa mesma linha.

33 Importa  também salientar  que  esta  conceptualização  não altera  de  forma  decisiva  a

composição da população pobre. De facto, os grupos mais vulneráveis à pobreza mantêm-

se6. Entre estes está a população idosa, que, à elevada vulnerabilidade à pobreza, associa

uma elevada distribuição. Ou seja, do conjunto de população definida como pobre, uma

parte substancial é composta por população idosa. 

34 Esta situação encontra eco no facto de, segundo o Eurobarómetro de Fevereiro de 2010,

dedicado às percepções dos europeus acerca da pobreza e da exclusão social  (Special

Eurobarometer 321/72.1), quase 60% dos/as portugueses/as identificar este grupo como

particularmente vulnerável.

35 O mesmo  não  acontece,  no  entanto,  relativamente  às  crianças.  A  sua  notória  pouca

visibilidade faz que apenas 9% das pessoas as refiram como um grupo particularmente

vulnerável, situação que contrasta em absoluto com os dados que consolidam as crianças

como um dos principais grupos em situação de pobreza.

36 Não  sendo  titulares  de  rendimento,  as  crianças  não  podem,  em  sentido  estrito,  ser

consideradas pobres na sua acepção de privação por falta de recursos. A sua situação face

à pobreza deriva, pois, tal como outros elementos não titulares de rendimento, da sua

integração  num  agregado,  para  o  qual  é  estabelecido  um  determinado  valor  de

rendimento, ainda que esse possa ser igual a zero. 

37 Adicionalmente, pressupõe-se que cada um dos elementos desse agregado usufrui de uma

proporção igual desses recursos totais, depois de ponderados pela escala de equivalência.

A pobreza infantil, enquanto temática autónoma, tem merecido, aliás, destaque particular

da comunidade científica7, pelo que não entraremos em pormenor neste ponto.

38 A população desempregada, por seu turno, é identificada por duas em cada três pessoas

auscultadas  no âmbito  do Eurobarómetro.  Deve,  porém,  ser  realçado que,  apesar  de,

inegavelmente, se tratar de uma situação de grande vulnerabilidade, apenas cerca de 5%

da população pobre é composta por população desempregada.

39 Um segundo ponto essencial é que mais de metade (54%) dos agregados pobres, em pelo

menos  um ano,  esteve  na  pobreza  durante  três  ou  mais  anos,  e  72% dos  agregados

experimentaram a pobreza durante pelo menos dois anos. 

40 Perante  valores  de  tal  ordem,  não  restam dúvidas  de  que  grande  parte  da  pobreza

registada, mais do que para uma situação pontual, aponta antes para uma pobreza de

carácter  persistente.  Dito  de  outra  forma,  a  pobreza  em Portugal,  mais  do  que  uma
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realidade conjuntural ou marginal da sociedade portuguesa, assume antes características

de um problema social estrutural e extenso.

41 Aliás,  e  este  é  o  terceiro  ponto  a  assinalar,  cerca  de  uma  em  cada  quinze  pessoas

residentes  no  país  mantiveram-se  em  situação  de  pobreza  ao  longo  dos  seis  anos

considerados. Este é um valor que, se traduzido para a expressão numérica da população

do país, remete para um quantitativo de cerca de 700 mil pessoas persistentemente em

situação  de  pobreza.  Pessoas  cuja  existência,  muitas  vezes  desde  o  nascimento,  é

caracterizada pela pobreza que, por sua vez e amiúde, caracterizou já também a vida dos

seus pais e avós8.

42 Do quadro descrito decorre um quarto ponto fundamental. Políticas sociais de combate à

pobreza apoiadas na fotografia  que,  em cada ano,  seja  possível  tirar  relativamente à

situação do país correm o risco de não conseguir equacionar e enquadrar aspectos fulcrais

da problemática que apenas uma análise longitudinal e dinâmica permitem reconhecer.

43 Como vimos,  os valores em torno dos 18% de pobres em cada ano incluem situações

diversas  relativamente  às  quais  as  abordagens  devem também ser  diferenciadas.  Por

outro lado, dificilmente as políticas preconizadas para um cenário de 18% de pobres serão

as mesmas num cenário em que a pobreza caracterize quase metade da população. Da

mesma forma, se não forem equacionadas de forma mais ampla e integrada, verão a sua

eficácia certamente diminuída no que respeita àqueles cuja situação de pobreza não é

passageira nem decorrente de um qualquer acontecimento excepcional nas suas vidas � e

que representam, grosso modo, cerca de uma em cada três das pessoas que, em cada ano,

são classificadas como pobres.

44 No contexto de quaisquer políticas sociais que sejam implementadas, é claro � e este é um

quinto  ponto  essencial  �  que  as  políticas  redistributivas  são  indispensáveis  para  o

combate à pobreza9. Com efeito, cerca de dois em cada cinco agregados alguma vez pobres

durante o período de seis  anos considerado têm as  pensões como principal  fonte de

rendimento, ao que acrescem outros agregados dependentes de benefícios sociais. 

45 Verifica-se, no entanto, e este é o sexto ponto, que mais de metade dos agregados alguma

vez  pobres  têm como principal  fonte  o  rendimento de trabalho.  Embora  as  medidas

redistributivas sejam necessárias para que estes agregados possam vencer a privação, a

resolução destas situações de pobreza implica a operacionalização de medidas que ajudem

as pessoas a tornar-se auto-suficientes em matéria de recursos. 

46 Trata-se, aqui, não de redistribuição mas de repartição primária do rendimento. Isto tem

a implicação importante de situar o combate à pobreza não apenas no âmbito da política

social mas também no âmbito da política económica em sentido lato.

47 É sabido que o combate à precariedade do emprego (quer no que se refere à instabilidade,

quer  quanto  ao  baixo  nível  dos  salários)  requer,  além  do  mais,  o  crescimento  da

produtividade geral da economia e do trabalho em particular. Constata-se que cerca de

70% dos representantes dos agregados pobres em pelo menos um dos anos considerados e

que eram trabalhadores por conta de outrem tinham um contrato sem termo. Também se

verificou que tinham, maioritariamente, trabalho a tempo inteiro. Daqui decorre que a

precariedade se situará, em grande medida, ao nível dos salários. 

48 É igualmente sabido que a elevação dos salários é tarefa complexa, que exige tempo e o

envolvimento decidido de três tipos de actores: os trabalhadores, incluindo os sindicatos;

os empresários (pelo muito que deles dependem as medidas destinadas a aumentar a

produtividade10);  e  o  Estado.  O  que  há  a  fazer  neste  domínio  está  sobejamente
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identificado. Resta reconhecer que se trata de uma alavanca fundamental do progresso do

país, e agir em conformidade. Trata-se de um domínio em que não é possível fazer de mais

para se ser eficaz e antecipar, quando possível, a obtenção de resultados.

49 Um sétimo ponto essencial  que deve ser  realçado é  a  forte  relação entre  o  nível  de

escolaridade atingido pelos pobres e a idade em que começaram a trabalhar, sendo que

aquele  nível  é  tanto  mais  baixo  quanto  mais  cedo  as  pessoas  entraram  na  vida  de

trabalho.

50 Este  é,  sem dúvida,  um dos  ciclos  viciosos  da  pobreza:  o  pobre  tem baixo  nível  de

educação por ser pobre e é pobre por ter níveis baixos de escolaridade. Por outro lado,

outro ciclo que, a partir daqui, se reproduz é o que conduz os portadores de baixos níveis

de  educação  a  situações  profissionais  menos  favoráveis.  Daqui  decorre,  em  grande

medida,  que a  pobreza persista não só ao longo de toda a  vida de uma pessoa,  mas

também que se verifique uma transmissão intergeracional11. 

51 Apesar da evolução em termos educativos que, apesar de tudo, se vai registando, o facto

de  esta  derivar  de  pontos  de  partida  extremamente  baixos  �  em  muitos  casos,  do

analfabetismo � faz que a sua expressão tenha de ser francamente relativizada (Bruto da

Costa et al., 2008), sobretudo se a isso se juntar a própria evolução societal e das exigências

a ela associadas.

52 O sistema educativo adquire, pois, uma importância fundamental. No entanto, para que

esta importância seja consequente, torna-se essencial assegurar às crianças pobres não só

o indispensável acesso ao sistema escolar � onde se pode incluir os apoios à família � mas

também condições para o seu sucesso, ao qual corresponda uma efectiva aquisição de

conhecimento e de aptidões. 

53 O oitavo ponto fundamental a assinalar prende-se com o facto de mais de metade dos

portugueses continuar a colocar as causas da pobreza no país em factores como a sorte, a

inevitabilidade, o fatalismo, ou faltas imputáveis aos pobres, como a preguiça ou a falta de

força  de  vontade.  Da  mesma  forma,  44%  tende  a  acreditar  que  �a  desigualdade  de

rendimento é necessária para o desenvolvimento económico�.

54 Os resultados do Eurobarómetro dedicado às percepções dos europeus acerca da pobreza

e da exclusão social já citado mostram, ainda, por exemplo, que menos de uma em cada

cinco pessoas relaciona a pobreza com a ausência dos �necessários níveis de educação,

formação  ou  competências�,  tantas  quantas  as  que  colocam  a  responsabilidade  nas

pessoas  por  �viverem  acima  das  suas  possibilidades�.  Adicionalmente,  apenas  13%

identifica as pessoas com baixos níveis de educação, formação e/ou competências como

um grupo particularmente vulnerável à pobreza.

55 Sabendo-se que uma acção eficaz contra a pobreza, sobretudo pelas mudanças sociais que

implica, requer a aceitação, ou pelo menos o consentimento, da sociedade, conclui-se que,

a par do que se faça em matéria de projectos, programas, planos e políticas, é necessária

uma  ampla  campanha  de  esclarecimento  e  de  promoção  da  justiça  social  e  de

solidariedade.
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Acção e estruturalidade da pobreza � reflexões para a
intervenção

56 A compreensão dos fenómenos da pobreza e da exclusão social  exige,  como vimos,  a

clarificação  de  um  conjunto  de  conceitos  cruciais  que  nos  permitem  interpretar  a

realidade  social  à  luz  de  determinadas  �opções�  teóricas.  Por  outro  lado,  essa

interpretação  deverá  ser  necessariamente  sustentada  por  resultados  concretos  que,

pesem embora algumas limitações de natureza estatística ou metodológica anteriormente

referidas,  constituem  matéria-prima  fundamental  para  uma  reflexão  séria  sobre  a

pobreza e a exclusão social e sobre as suas implicações ao nível das políticas.

57 Mas de que forma poderá esse corpo de conhecimento adquirido � e em permanente

actualização e aprofundamento � contribuir para uma reflexão ao nível do trabalho de

intervenção e dos seus impactos junto das pessoas, dos grupos e dos territórios com os

quais se estabelecem diferentes tipos de dinâmicas interventivas?

58 Procuraremos ao longo desta parte final suscitar alguma reflexão sobre a pertinência de

uma  abordagem  que,  partindo  do  chamado  �conhecimento  teórico�,  interpele

directamente o trabalho de intervenção social12 em aspectos que consideramos essenciais

para informar e qualificar o chamado �trabalho directo� com as populações.

59 Consciencializar  os  actores  sociais  com  responsabilidades  de  intervenção  social  da

importância de clarificar conceitos como pobreza, exclusão social, privação, necessidades

ou capacidades constitui, na nossa opinião, uma tarefa fundamental. Senão vejamos. 

60 Vimos na primeira parte deste artigo que pobreza pode ser definida como uma situação

de privação decorrente  da  falta  de  recursos.  Neste  sentido,  a  pobreza  só  poderá  ser

eficazmente  combatida  com  acções  que  permitam  à  pessoa  ou  à  família  inverter  o

processo que conduziu a essa escassez de recursos, ou seja, conseguir autonomamente e

de forma considerada �socialmente normal� suprir as suas necessidades. 

61 A consciência de que pobreza e privação constituem fenómenos diferentes é fundamental

para  que  seja  possível,  nomeadamente,  ter  uma  percepção  mais  clara  dos  limites  �

profissionais  e  organizacionais  �  da  intervenção  desenvolvida  e  a  desenvolver  e  dos

resultados desejáveis e legítimos. Identificar limites significa, simultaneamente, ter uma

melhor  percepção  das  complementaridades  que  importa  promover  no  sentido  de

combater de forma eficaz não apenas a privação (p. ex. através do recurso a bancos de

alimentos), mas também a pobreza e a exclusão social (p. ex. reforçando qualificações/

competências profissionais, disponibilizando serviços de apoio à infância acessíveis e de

qualidade que permitam uma real activação laboral de pessoas com responsabilidades

parentais; denunciar/combater a precariedade salarial como um dos principais factores

de manutenção dos elevados níveis de pobreza em Portugal).

62 Ainda ao nível dos conceitos, importa reflectir sobre as consequências para a intervenção

social  da abordagem baseada no conceito de capacidades,  tal  como são definidos por

Amartya Sen (1999) e que se apresentaram, de forma breve, no início do presente artigo.

Sen valoriza não apenas a satisfação das necessidades como condição indispensável para

combater  a  privação,  mas  também  a  forma  como  essas  necessidades  são  satisfeitas,

conferindo ou não à pessoa as capacidades de que ela necessita para funcionar. 

63 Em primeiro lugar, o enfoque nas necessidades interpela-nos desde logo sobre aquele que

deverá ser o centro de qualquer intervenção: a pessoa. Podendo esta afirmação parecer, à
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primeira vista, demasiado elementar, questionemo-nos seriamente sobre quantas vezes

não  segue  a  intervenção  a  lógica  dos  recursos  disponíveis,  muito  mais  do  que  as

necessidades sentidas e expressas pela pessoa. 

64 Tendo consciência da dimensão de muitos dos obstáculos que se colocam a este nível,

parece-nos fundamental que os actores com responsabilidades directas na intervenção

social exercitem de forma crítica uma interpelação do(s) contexto(s) em que trabalham, e

para o qual muito poderá contribuir uma consciencialização clara de alguns conceitos

fundamentais. 

65 Já no que se refere ao conceito de capacidade, Sen parece abrir-nos mais uma porta para

que possamos medir o impacto da intervenção desenvolvida. Uma avaliação crítica do

trabalho que desenvolvemos deverá permitir-nos perceber se uma determinada acção

contribuiu para satisfazer uma determinada necessidade e se, simultaneamente, conferiu

à  pessoa  a  capacidade  de  que  a  mesma precisa  para  que  possa,  com esse  �recurso�

acrescido, continuar a manter essa necessidade devidamente satisfeita.

66 Importa explicitar que não é nosso propósito pôr aqui em causa a importância de se

prosseguir  com  acções  ou  actividades  que  tenham  por  fim  último  a  satisfação  de

necessidades básicas fundamentais.  Parece-nos,  contudo,  crucial  que se promova uma

consciência clara, por parte de quem intervém directa ou indirectamente, de que esse tipo

de acções, sendo indispensáveis, não se podem esgotar em si mesmas, na medida em que,

embora possam resolver a privação, não contribuem para combater a pobreza de forma

eficaz. 

67 Esta  consciência  crítica  sobre  as  potencialidades  e  os  limites  do  trabalho  que  se

desenvolve neste domínio é tanto mais importante quanto, como referido anteriormente,

a  pobreza  é,  de  facto,  um  fenómeno multidimensional  cuja  resolução  convoca

necessariamente uma pluralidade de respostas e de desafios que, estando centrados sobre

as necessidades das pessoas e das famílias13 e sobre a promoção das suas capacidades,

exige uma complementaridade de respostas e não uma sobreposição e concentração de

respostas/recursos idênticos. 

68 Se os desafios teóricos colocados pela adopção de um determinado conceito de pobreza

nos parecem determinantes no sentido de repensar as estratégias de intervenção ao nível

do trabalho social, também o conceito de exclusão social merece uma atenção particular

pela referência explícita que faz à sociedade como referencial fundamental. A exclusão é

um problema social que afecta indivíduos e grupos que se vêem privados � no todo ou em

parte � do acesso àquilo que designámos por sistemas sociais. 

69 Se as relações entre as pessoas e estes sistemas se materializam no quotidiano � e, neste

sentido,  também os  próprios  mecanismos  de  exclusão �,  nem sempre a  proximidade

quotidiana  entre  organizações,  profissionais  e  populações  parece  promover

necessariamente uma maior visibilidade/compreensão desses mecanismos. 

70 Com efeito, importa questionar o excessivo enfoque na diversidade e complexidade das

experiências individuais nessa interacção entre clientes e organizações/profissionais, em

detrimento de uma análise dos mecanismos que, a um nível meso e mesmo macro, lhes

estão  subjacentes.  A  proximidade  com as  populações  só  é,  de  facto,  uma  mais-valia

importante no trabalho social se não se limitar a um acumular de conhecimento acrítico e

se esse conhecimento/contacto directo puder influenciar processos de mudança pessoal/

familiar,  mas  também  organizacional,  e,  não  menos  importante,  alertar  para  a
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necessidade de  mudanças  de  natureza  societal  indispensáveis  no combate  à  exclusão

social.

71 Um outro aspecto que nos parece fundamental  neste potencial  de conhecimento que

poderá  advir  desta  relação  directa  com as  pessoas  no  âmbito  do  trabalho  social  diz

respeito à identificação não só de situações de pobreza, mas também dos processos que

conduzem a estas situações. Com efeito, importa recordar a importância da adopção de

uma abordagem dinâmica ao fenómeno da pobreza. 

72 Os dados apresentados anteriormente sobre a caracterização da pobreza em Portugal ao

longo de um período de seis anos permitiram-nos uma reflexão imprescindível sobre a

verdadeira dimensão da pobreza na nossa sociedade, com consequências directas ao nível

das políticas. 

73 Da mesma forma, a adopção desta perspectiva dinâmica na análise dos fenómenos da

pobreza e da exclusão social  seria igualmente fundamental ao nível do conhecimento

produzido pelo contacto directo com as populações.  A proximidade deverá servir não

apenas para uma caracterização das situações, mesmo que feita em vários tempos, mas

sobretudo para compreender as dinâmicas subjacentes à evolução das situações pessoais e

familiares e, neste sentido, identificar não apenas as microcausalidades individuais, mas

também as macrocausalidades estruturais.

74 Clarificar  conceitos,  adquirir  um  conhecimento  actualizado  e  abrangente  sobre  a

realidade da pobreza e da exclusão social,  quer ao nível nacional,  quer num contexto

europeu mais lato, constituem, na nossa opinião, instrumentos fundamentais para uma

intervenção que se pretende interpelativa e crítica da realidade social.

75 Por outro lado, importa não esquecer que a pobreza, em Portugal, continua ainda14 a ser

percepcionada  como  um  fenómeno  em  que  a  responsabilidade  das  próprias  pessoas

pobres e a sua envolvente familiar parecem constituir importantes factores explicativos,

contrariamente  à  importância  atribuída  aos  níveis  de  educação  e  qualificação.  Em

Portugal,  as  percepções  sobre  a  pobreza15 e  o  conhecimento  estatisticamente

fundamentado encontram-se de facto ainda longe de uma sintonização adequada.

76 Neste contexto, importa ter consciência de que as percepções que se constroem sobre

estes fenómenos sociais são transversais à sociedade, abrangendo naturalmente aquelas e

aqueles  que  no  quotidiano  têm  uma  responsabilidade  directa  no  trabalho  com  as

populações mais  atingidas  pela  pobreza e  a  exclusão social.  A investigação e  os  seus

actores  deverão,  pois,  ter  uma  responsabilidade  acrescida  no  sentido  de  promover

espaços de reflexão teórica que não se esgotem em si próprios. Devem conseguir, além

disso,  interpelar  directamente  outros  níveis  de  abordagem  da  realidade  social,

constituindo-se  como  instrumentos  úteis  de  sensibilização  e  consciencialização  das

potencialidades  e  dos  limites,  nomeadamente,  da  intervenção  social  no  domínio  da

pobreza e da exclusão social.
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NOTAS

1. Para uma reflexão recente sobre a temática das desigualdades em Portugal cf., por exemplo,

Rodrigues et al., 2011.

2. Para um aprofundamento da discussão sobre a problemática da privação cf.,  por exemplo,

Ferreira, 1997; Rodrigues, 2008; Bruto da Costa et al., 2008; INE, 2010.

3. Para um aprofundamento desta questão e debate subsequente ver Edgar, 2009 e Amore et al.

(no prelo).

4. São consideradas pobres as pessoas pertencentes a agregados cujo rendimento seja inferior a

60% da mediana dos rendimentos por adulto equivalente, sendo este conceito definido através da

escala da OCDE modificada. Esta escala define que ao primeiro adulto do agregado (definido como

tendo 16 ou mais anos) corresponde o ponderador 1, a cada adulto adicional o ponderador de 0,5

e a cada criança (com menos de 16 anos) o valor de 0,3.

5. Para  uma  discussão  mais  aprofundada  relativamente  a  definições  de  linhas  de  pobreza  e

escalas de equivalência, cf. Albuquerque et al., 2006; Bruto da Costa et al., 2008; INE, 2010.

6. Veja-se, por exemplo, Bruto da Costa et al., 1985; e Almeida et al., 1992.

7. Cf., por exemplo, Bastos et al., 2008, 2011.

8. Situação que já  o  primeiro estudo sobre a  problemática  da  pobreza em Portugal  relevava

(Bruto da Costa et al., 1985).

9. Como aliás tem sido referido por outros autores, nomeadamente Ferreira e Rodrigues, 2002; e

Pereirinha, 2008.

10. Veja-se,  a  este  propósito,  os  resultados  de  um  estudo  levado  a  cabo  pela  multinacional

McKinsey, segundo o qual Portugal ocupava o antepenúltimo lugar em termos de qualidade de

gestão  das  empresas  nacionais,  o  que,  em muito,  «ajuda  a  justificar  a  fraca competitividade  da

economia nacional e as dificuldades de crescimento verificadas nos últimos anos» (in Diário Económico

16/07/2007,  citado  em  http://diariodigital.sapo.pt/dinheiro_digital7news.asp?

section_id=3&id_news=83727).

11. Ver, por exemplo, Rodrigues, 2008; e Alves, 2009.

12. Ver, a este respeito, por exemplo, Carmo (coord.) (1996);  Guerra, 2002; e Rodrigues (org.)

(2003).

13. Para uma melhor compreensão do papel da intervenção social junto de famílias em contextos

socioeconomicamente desfavorecidos ver, por exemplo, Hespanha et al., 2007. 

14. Pese embora a evolução recente registada ao nível das percepções dos grupos mais atingidos

pela pobreza e respectivas causas,  no sentido de um peso acrescido dos factores de natureza

societal, face aos factores individuais (AAVV, 2010).

15. A análise das percepções sobre a pobreza em Portugal tem sido objecto de pesquisa autónoma

desde meados dos anos 90 (cf. por exemplo, Baptista et al., 1995; AAVV, 2010). 
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RESUMOS

O presente artigo sistematiza algumas das principais conclusões da publicação Um olhar sobre a

pobreza: vulnerabilidade e exclusão social no Portugal contemporâneo, de que os autores deste artigo

partilham  a  autoria,  alargando,  simultaneamente,  o  debate  aos  desafios  que  se  colocam  à

intervenção. O texto encontra-se estruturado em quatro partes principais. Na primeira procura-

se clarificar o conceito de pobreza e a sua relação com outros conceitos relevantes, alargando-se

a discussão, na segunda parte, ao conceito de exclusão social. Na terceira parte, sistematiza-se

um conjunto de conclusões relativamente à estruturalidade da pobreza na sociedade portuguesa,

tendo por base a análise dinâmica de seis vagas do Painel dos Agregados Domésticos Privados da

União  Europeia.  Finalmente,  na  quarta  parte,  recupera-se  alguns  dos  elementos  de  análise,

reflectindo sobre as suas possíveis implicações para a intervenção social.

This  article  systematises  some of  the main conclusions of  the book Um olhar  sobre  a  pobreza:

vulnerabilidade e exclusão social no Portugal contemporâneo, of which the authors of the article share

authorship. Additionally it debates the challenges such conclusions pose to social intervention.

The text is structured in four main parts. The first aims at clarifying the concept of poverty and

its  connection  with  other  relevant  concepts.  The  second  part  widens  this  discussion  to  the

concept of social exclusion. The third part draws a set of conclusions regarding the structural

character of poverty in the Portuguese society, based on the dynamic analysis of six waves of the

European  Community  Household  Panel.  Finally,  in  the  fourth  part,  some of  the  elements  of

analysis  are  revisited  and  analysed under  the  scope  of  their  possible  implications  for  social

intervention.
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Acesso universal a qualificações
certificadas: para a ruptura da
relação entre insucesso escolar e
desigualdades sociais 

Luís Capucha

 

Pobreza, qualificações e insucesso escolar

1 Todos os estudos conhecidos sobre a génese e a reprodução da pobreza coincidem num

aspecto: as qualificações são um factor incontornável. Podemos percorrer quase toda a

literatura sobre o tema que encontraremos sempre referências, mais ou menos explícitas,

a essa relação. 

2 A associação entre os dois fenómenos está evidenciada na Tabela 1. A probabilidade de se

ser pobre é mais de seis  vezes superior entre quem possui  um nível  de escolaridade

equivalente ao ISCED 0, 1 e 2 do que entre quem possui o correspondente ao ISCED 5 e 6.

Neste caso, a probabilidade de se ser pobre é quase três vezes menor do que para quem

possui qualificações intermédias (ISCED 3-4), enquanto os menos qualificados apresentam

um risco mais do que duplo destes últimos.

3 O Censos de 2001,  a última informação exacta que possuímos a este respeito,  mostra

também que, quando a taxa de pobreza era de 21%, a distribuição do risco entre os níveis

de qualificação era fortemente penalizadora para os menos escolarizados: apenas 1% para

o ensino superior,  8% para o secundário e 23% para os que tinham menos do que o

secundário.

4 As  qualificações  fazem,  portanto,  a  diferença.  Face  a  esta  evidência,  abrem-se  duas

questões: como é que a posse de capital escolar se transforma em recurso preventivo da

pobreza? Que efeito tem o facto de se ser pobre sobre a aquisição do capital escolar?
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Tabela 1 Taxa de risco de pobreza após as transferências sociais, por nível de escolaridade e sexo
(2007)

Escolaridade ISCED 0-2 ISCED 3-4
ISCED

5-6

Sexo T H M T H M T H M

Portugal 19 18 21 8 7 10 3 2 3

UE27 24 23 24 13 12 14 6 6 7

Fonte: Eurostat, Statistics on Income and Living Conditions (SILC), 2008.1

5 As duas questões estão interligadas e fazem parte daquilo a que comummente se chama o

�círculo vicioso da pobreza�.  Os pobres têm mais dificuldades em obter vantagens da

escola  e,  em função disso,  vêem ser-lhes  vedado um recurso essencial  para  deixar  a

condição que os caracteriza. 

6 Ao  longo  do  presente  artigo  deixaremos  de  lado  a  primeira  questão  para  nos

concentrarmos na segunda. 

7 A escola pública tem como desígnio formal a igualdade de oportunidades (Rodrigues,

2010; Terrail, 2002). Ela é, na ordem institucional moderna, a instituição à qual compete

promover as condições necessárias à mobilidade social em função do esforço e do mérito,

enquanto, ao mesmo tempo, deveria fornecer a todos o mínimo de �instrução pública�

elementar com vista à participação social. Como escreveu Bourdieu já há mais de duas

décadas, �� o Estado deve assegurar a todos o mínimo cultural comum, condição do exercício

duma  actividade  profissional  bem-sucedida  e  da  manutenção  do  mínimo  de  comunicação

indispensável ao exercício esclarecido dos direitos do homem e do cidadão� (1987: 110). Consegue

a  escola  cumprir  essa  missão?  Ajuda  ou  não  a  combater  a  desigualdade  e,  logo,  a

promover a justiça social?

8 Ora, como mostra a investigação sociológica, os alunos dos meios mais desfavorecidos são

hoje levados à escola, que se massificou. Mas aos progressos registados na escolarização

(proporção de crianças e jovens que frequentam a escola) não correspondem a progressos

equivalentes na escolaridade (níveis de certificação escolar). 

 
Tabela 2 Taxa de Escolarização, segundo o Ano Lectivo, por Idade (%)2

 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

11 anos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

12 anos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

13 anos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

14 anos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

15 anos 93,0 92,9 95,4 92,3 91,7 90,8 99,9 100,0
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16 anos 87,4 83,2 83,2 80,3 81,0 81,7 91,1 94,3

17 anos 75,4 74,2 71,8 74,8 76,4 72,8 80,5 82,9

18 anos 62,3 61,7 63,5 65,7 66,9 67,4 65,5 65,4

Fonte: GEPE.

9 Na verdade, em Portugal, desde o ano lectivo de 2007/2008 a taxa de escolarização aos 15

anos atingiu os 100%. É provável que estejamos, já hoje, com a mesma taxa aos 16 anos, e

aos 17 os valores eram naquela altura perto de 95%. Com o acréscimo de 40 000 alunos no

secundário em 2009/2010 relativamente ao ano de 2005/2006, estaremos ainda mais perto

da escolaridade universal até aos 17 anos. Mas as retenções fazem que nem sempre o estar

na escola signifique o sair dela com a escolaridade considerada mínima para a vida e o

trabalho na sociedade da informação. 

10 A taxa de frequência da escola tem vindo a aumentar de forma lenta mas sustentada, pelo

menos para os menores de 17 anos. Isso tem feito transferir a evidência do insucesso para

níveis  superiores  do  sistema escolar.  Assim,  se  em meados  dos  anos  80  e  durante  a

primeira metade dos 90 o foco estava essencialmente no primeiro ciclo (Benavente, 1990;

Benavente et al.,  1987) e, depois, na escolaridade básica de 9 anos, agora tem vindo a

transferir-se para o nível secundário. 

11 O insucesso escolar tende a ser socialmente orientado, precoce e cumulativo (Benavente,

1990;  Benavente et  al.,  1994).  Isto é,  (i)  a probabilidade de uma criança ou um jovem

conhecer o insucesso escolar é inversamente proporcional aos recursos da sua família; (ii)

a forma mais simples do insucesso, a retenção num determinado ano, tende a ser precoce;

(iii)  as  crianças  e  jovens  atingidos  uma  vez  tendem  a  sê-lo  noutras  ocasiões,  até

abandonarem a escola sem atingirem os patamares mínimos de escolaridade. Por outro

lado, a probabilidade de prosseguir estudos de nível superior é directamente proporcional

aos recursos das famílias, e essa tendência acentua-se quando esses estudos decorrem nos

cursos  e  nas  universidades  de  maior  prestígio  académico  e  no  mercado  de  trabalho

(Bourdieu e Passeron, 1964; Almeida et al., 1988).

12 Os poucos estudos extensivos em Portugal sobre a correlação entre o insucesso e o meio

social de origem (Sebastião, 2009)3 e estudos realizados junto de estudantes universitários

mostram  que  a  probabilidade  de  um  aluno  oriundo  de  uma  família  de  operários

industriais chegar à universidade é 6 vezes menor do que a de um aluno proveniente de

uma família de profissionais técnicos e de enquadramento, 5 vezes menor do que a de um

com origem em empresários, dirigentes e profissionais liberais e 4 vezes menor do que a

de um descendente de trabalhadores independentes. A posse de capital cultural actua

como um filtro ainda mais poderoso: é de 1 para 20 a diferença de probabilidades de

frequência de um curso superior por parte de um aluno cujos pais têm no máximo até ao

primeiro  ciclo  do  ensino  básico  e  um  outro  cujos  pais  possuam  um  curso  superior

(Almeida et al., 2003).

13 Na ausência de estatísticas directas, se tomarmos o benefício da acção social escolar como

indicador de desfavorecimento, a relação volta a evidenciar-se. É muito significativa a

diferença que existe entre o ensino básico e o ensino secundário no que diz respeito à

acção social escolar. No primeiro ciclo, no ano de 2008/09, pode-se estimar4 que eram

abrangidos pelos três escalões da acção social escolar aproximadamente 42,5% dos alunos.
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No segundo ciclo,  o  valor  sobe  para  perto  de  48,2%.  No terceiro  ciclo  o  valor  desce

ligeiramente para 45,0%. No secundário dá-se uma diminuição para 37,6%. Isto é, a quebra

de alunos beneficiários da acção social escolar entre o básico e o secundário é de 7 pontos

percentuais. 

14 Neste nível de ensino, em 2005/06 (o último para o qual existem dados),  apenas uma

proporção muito pequena de alunos beneficiários da acção social escolar chegaram aos

exames  nacionais  nas  disciplinas  de  Português  A,  Português  B  e  Matemática:

respectivamente 4,3%, 3,4%, e 2,9%. 

15 Pode-se concluir que a transição para o ensino secundário é afectada pelas condições

socioeconómicas das famílias, de um modo que se torna mais intenso quando se olha para

os alunos que atingem os exames do secundário. 

16 A  estas  evidências  poderíamos  acrescentar  os  trabalhos  de  carácter  mais  micro-

sociológico, como os de Ana Benavente (Benavente, 1988; Benavente et al.,  1987; 1994;

Abrantes,  2003),  ou incidindo sobre grupos específicos como os imigrantes (Machado,

2002;  Seabra,  2009).  Todos mostram que a relação existe e continua a ser a principal

questão em torno da escola e do seu papel social.

 

Breve balanço das teorias sobre a relação entre
origem social e insucesso escolar

17 A  exclusão  escolar,  traduzida  no  abandono  escolar  precoce  ou,  se  assim  quisermos

chamar, no insucesso escolar, foi revelando que a escola funcionava de modo inadequado

à sua missão. Revelação tanto mais problemática quanto mais o capital cultural que a

escola deveria assegurar a todos se torna relevante na sociedade e no mercado (Carneiro,

1988; Carneiro (coord.), 2000). 

18 A descoincidência entre a missão formal e o desempenho real da escola constitui, por isso,

um dos problemas que há mais tempo preocupa as ciências sociais. Problema em parte

criado pela própria escola, dada a promessa não cumprida de equidade e justiça social.

Mas criado também pela tónica colocada pelas restantes instituições, desde o mercado de

emprego  às  instituições  da  democracia  e  da  participação  cívica,  na  insuficiência  do

desempenho das escolas.

19 A questão central é a de saber como se explica a regularidade da relação entre meio social

de origem e o trajecto escolar.

20 É muito vasta a literatura sobre o tema5. Ela reflecte diferentes visões da escola e do seu

papel, além de diferentes avaliações sobre o modo como o desempenha. A abordagem às

causas do insucesso escolar comporta enfoques que permitem ter em conta quer os alunos

individualmente considerados e as suas famílias, quer as comunidades a que pertencem e

as estratégias de actores colectivos como as empresas, as autarquias ou as associações;

envolvem as  instituições  de  ensino  e  formação  e  os  organismos  que  as  enquadram;

passam pelos contextos mais vastos da economia, da sociedade e da cultura. 

21 Não é possível,  por isso, compreender o fenómeno a partir de um modelo explicativo

simples, embora seja esse o procedimento mais comum. É, porém, mais enriquecedora a
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consideração  de  diferentes  abordagens,  em  boa  parte  complementares.  São  três  as

principais abordagens que aqui referiremos:

1. Uma centrada no desajustamento entre a linguagem tradicional da escola e o capital cultural

das famílias e dos alunos;

2. Outra  centrada  nos  factores  �internos�  e  específicos  do  funcionamento  do  sistema  de

educação-formação.

3. Uma terceira focada na articulação entre os alunos e as suas famílias, a escola e o mercado

de trabalho.

 

Teorias da dominação cultural

22 Uma das  teorias  clássicas  mais  conhecidas  sobre  o  modo  como a  escola,  em vez  da

igualdade de oportunidades, reproduz a desigualdade de condições de classe das famílias

dos alunos, conhecida como teoria do handicap ou da dominação cultural, foi proposta por

Bourdieu e Passeron (s/d).

23 Resumidamente,  esta  teoria  sustenta  a  tese  de  que  a  escola  selecciona  os  alunos,

principalmente, a partir do �capital cultural� das famílias de origem. O mecanismo actua,

a maior parte das vezes, de modo imperceptível e tende a ser legitimado pela assumpção,

por parte dos alunos e das suas famílias, de que a responsabilidade é sua e da sua �falta de

inteligência�. 

24 O que acontece, porém, é que a escola �transmite� saberes do mesmo tipo, formais, de

modo idêntico, a todos os alunos que a frequentam, sem contudo fornecer as chaves de

decifração das linguagens e dos códigos em que esses saberes são transmitidos. Isto é, a

escola tende a transmitir saberes mas não fornece os �meta-saberes�, ou os requisitos, da

respectiva apropriação. 

25 Ora,  os  códigos  culturais  das  famílias  são  diferenciados.  Por  exemplo,  nuns  casos,

geralmente  entre  as  famílias  mais  escolarizadas,  as  crianças  são  imperceptivelmente

preparadas  para  lidar  com o  pensamento  abstracto  (o  mesmo que  a  escola  utiliza  e

requer), ao passo que nas famílias de meios populares prevalecem formas de pensamento,

de  inteligência  e  de  saber  mais  marcadas  pela  experiência  prática  e  pela  utilidade

instrumental.  Os  alunos  oriundos  das  famílias  menos  escolarizadas  e  culturalmente

dominadas são assim colocados em desvantagem perante um discurso de que não se

conseguem apropriar. 

26 Bernard Lahire (2003), mais recentemente, especifica o modo de operação das clivagens

operadas na escola, sublinhando a importância da relação dos alunos com a escrita e o seu

uso quotidiano,  bem como da aquisição de métodos  de  organização e  ordenação das

estruturas cognitivas que distinguem os alunos oriundos de diferentes meios sociais6.

27 Note-se  que  o  handicap cultural  actua  apenas  quando  a  escola  funciona  de  modo

tradicional,  transmitindo  de  forma  idêntica  a  todos  os  alunos  saberes  para  cuja

apropriação alguns possuem as ferramentas e outros não. Aquilo que às vezes parece uma

decisão de cada aluno, ou o resultado de capacidades �inatas�, não é senão o produto das

condições que são proporcionadas a cada um, incluindo a informação e a capacidade de

discernir  vantagens  e  desvantagens  de  prosseguir  na  escola,  identificar  perigos  e

oportunidades e ser apoiado nas opções e nos processos de aprendizagem.

28 Basil Bernstein (1964; 1990) propôs uma abordagem semelhante para explicar o insucesso

dos alunos de meios populares, ao atribuí-lo a diferenças culturais captáveis nos códigos
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linguísticos  utilizados  na  escola  e  nas  famílias.  Há  regras  e  códigos  de  linguagem

estreitamente relacionados com a posição ocupada na divisão social do trabalho. Ora, a

cultura escolar é a cultura do poder e os seus códigos linguísticos são os das classes

dominantes. Na escola gera-se, assim, incomunicabilidade entre os significados abstractos

e generalistas da cultura dominante e a orientação para o �contexto restrito� da cultura

de origem dos jovens mais desfavorecidos, determinando negativamente o seu percurso

escolar. 

29 Bowles e Gintis (1976) chegam a conclusões muito semelhantes a partir da análise de um

contexto  nacional  distinto  dos  autores  anteriores.  O  insucesso  não  se  deve  nem  às

características naturais ou naturalizadas dos indivíduos, nem às políticas educativas, mas

sim  às  �relações  sociais  de  escolarização�  e  à  socialização  familiar,  marcadas  por

homologias fortes entre o funcionamento da escola e do mundo do trabalho, de que são

exemplos  a  ideologia  do  mérito  na  atribuição  das  recompensas  ou  as  relações  de

autoridade num e noutro contexto. Deste modo a escola não tem como principal missão

transmitir saberes, mas preparar cada um para o seu destino no mercado de trabalho. 

30 Segundo estas (e outras)7 teorias, as famílias não são capazes de transmitir a não ser as

competências  e  os  capitais  que  possuem.  Ao  utilizar  um  discurso  socialmente

determinado, a escola reproduz escolarmente as desigualdades sociais, privilegiando os

alunos de meios sociais próximos da sua cultura. 

31 O principal problema destas teorias é a pouca utilidade para corrigir os problemas que

com razão denunciam. Além disso, não dão resposta ao facto estatisticamente minoritário

mas ainda assim relevante do sucesso alcançado por muitas famílias de meios populares

que realizam esforços consideráveis para superar o handicap, proporcionando percursos

escolares prolongados à descendência. Esse facto, por um lado, confirma a crença de que a

escola trata todos de forma igual e, por outro lado, permite realmente que um volume

significativo  de  alunos  originários  das  classes  populares  obtenha  diplomas  escolares

médios e superiores. 

 

Funcionamento do sistema e dos seus agentes

32 O resultado positivo do esforço realizado por alguns jovens de famílias com menores

recursos pode ser compreendido à luz de abordagens como as de Boudon (1973, 2001), que

rejeitam o determinismo da origem de classe. Para este autor as famílias fazem escolhas

racionais e os fenómenos sociais relevantes, como a desigualdade escolar, resultam de

mecanismos  de  agregação  das  escolhas  individuais.  A  procura  agregada  de  diplomas

escolares  como  via  de  mobilidade  social  gera  o  efeito  de  massificação  do  ensino.

Paradoxalmente, daí resulta a desvalorização relativa dos diplomas e o aumento do valor

daqueles  que  representam  uma  efectiva  mais-valia  no  mercado.  O  investimento

necessário para trajectos escolares que dão acesso a esses diplomas faz que os indivíduos

calculem racionalmente o que julgam ser a probabilidade de tornar bem-sucedido esse

investimento, optando muitos por desistir e outros por prosseguir. 

33 As  escolhas  dos  indivíduos  dão-se  no  quadro  de  sistemas  de  interacção  que  as

condicionam  e  orientam.  Por  exemplo,  as  vantagens  ou  desvantagens  da  posse  de

diplomas  escolares  afectam  o  investimento  das  famílias  na  escola.  As  desigualdades

escolares  resultam  assim  da avaliação  realizada  pelas  famílias  e  pelos  jovens  das
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probabilidades de obter vantagens de uma determinada escolha oferecida pelo sistema

escolar. 

34 A condição de classe, a etnicidade, o território ou até o género condicionam a avaliação.

Porém  não  actuam  autonomamente,  mas  com  a  mediação  do  sistema  de  interacção

escolar.  É relevante a  este  respeito o papel  desempenhado pelas  expectativas  que os

professores alimentam a respeito do potencial dos seus alunos, que se projecta no modo

como os abordam, acompanham, avaliam e organizam em/nas turmas. Se as expectativas

são baixas, mesmo que sem discriminação activa, elas acabam por se repercutir na atitude

das crianças e das famílias (Van Zanten, 1996). O modo como o sistema escolar opera

conta.

35 Nesta perspectiva, muito do que o aluno é resulta do que a escola faz com ele. O contexto

escolar  assume,  por  isso,  um  papel  determinante.  Salientamos  aqui  alguns  aspectos

determinantes, como:

� A frequência do ensino pré-escolar (Conselho Nacional de Educação, 2009);

� A  qualidade  da  aquisição  de  competências  básicas  (Lucília  Salgado  et  al.,  2010),  nomea 

damente no domínio da leitura, da escrita e da fala da língua materna e da matemática, nos

primeiros anos de escolaridade; 

� O domínio das TIC como ferramenta de acesso à informação fundamental (Gonçalves, 2006);

� A  construção  do  currículo  e  os  equilíbrios  que  comporta  entre  aprendizagens  básicas,

aprendizagens  específicas  nas  diferentes  áreas  do  saber  (conteúdos  disciplinares),  e

aprendizagens instrumentais (competências); o modo como se integram saberes geralmente

dispersos pelas diversas disciplinas; a coerência e articulação entre ciclos e a permea bilidade

entre vias (Pacheco (org.), 2000; Goodson, 2001; Gomes, 2002; Pacheco, 2005; Ávila, 2008); 

� A detecção e a actuação precoce sobre o risco de retenção e abandono (Grahay, 1996);

� A organização do processo educativo,  desde o funcionamento geral  da escola e  das suas

múltiplas instâncias, até à sala de aula (Barroso (org.) 1996); 

� A ausência de elementos de identificação positiva dos alunos com a escola (Canavarro et al.,

2004);

� O projecto de escola e a diversificação da oferta educativa (Roldão e Marques, 2000); 

� A existência e nível de desempenho de serviços de orientação e apoio (Cedefop, 2008); 

� A qualidade dos equipamentos, das instalações, das condições materiais de trabalho e dos

acessos às escolas8;

� O envolvimento dos pais e da comunidade na escola e a existência de medidas de apoio às

famílias (Conselho Nacional de Educação, 2004);

� A existência e o grau de eficácia de medidas destinadas a grupos de alunos com particulares

dificuldades  de  aprendizagem  e  expostos  a  riscos  de  ordem  diversa,  quer  associados  a

factores socioculturais e comportamentais, quer à deficiência, quer ainda à concentração e

consequente reforço da pobreza e da exclusão social em meios territoriais problemáticos

(Pereira, 2004).

36 A questão que se coloca à acção visando este conjunto de factores é a de saber quais são os

seus limites, num duplo sentido: o da aplicabilidade, dado implicar não apenas recursos,

mas também profundas transformações de estruturas institucionais e mentais e a ruptura

com dinâmicas duráveis e interesses instalados; o da efectiva capacidade para afectar as

escolhas das famílias e dos jovens.
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Relação entre emprego, escola e estratégias
familiares/pessoais

37 Abordagens cujo horizonte é delimitado pela especificidade da realidade portuguesa e

com um carácter menos abstracto e genérico do que as teorias referidas anteriormente

têm sido desenvolvidas por autores como João Ferrão e Oliveira das Neves (1991), Maria

das Dores Guerreiro (2009) ou Luís Capucha (2005). 

38 Todos salientam que a escola, o mercado de trabalho e as famílias formam um triângulo

de reforço mútuo que em certas circunstâncias apela para o abandono escolar precoce. As

empresas  com  uma  estratégia  conservadora  de  sobrevivência  com  base  na  força  de

trabalho intensiva e pouco qualificada � existentes em todos os sectores de actividade e

com  todas  as  dimensões  �  absorviam  com  relativa  facilidade  jovens  com  baixas

qualificações,  funcionando  como  �atracção�  alternativa  a  percursos  formativos  mais

prolongados e qualificantes.

39 Sendo a escola uma instituição orientada primordialmente para a selecção dos alunos que

pretendiam e se preparavam para prosseguir estudos (facto que se revela em plenitude na

oferta de nível secundário), gerava-se a percepção, de resto com fundamento estatístico,

de que eram efectivamente muito limitadas as possibilidades de prosseguir estudos de

nível superior, não se justificando a frequência de cursos científico-humanísticos de nível

secundário que pouco acrescentavam às condições de acesso ao mercado de trabalho. 

40 O cálculo das famílias e dos jovens relativamente à ausência de ganhos efectivos com uma

escolarização mais prolongada empurrava-os para a aceitação de postos de trabalho de

baixa  qualidade que  lhes  eram  oferecidos  a  troco  de  algum  aumento  dos  parcos

orçamentos familiares. Isto mesmo é confirmado pelos dados do Inquérito à Educação de

Jovens e Adultos do GEPE (2007), segundo os quais duas das três causas mais citadas pelos

inquiridos  com  grau  de  escolaridade  igual  ou  inferior  ao  ensino  básico  para  não

continuarem a estudar são �querer ganhar o seu próprio dinheiro� (assinalada por 29,0%

dos inquiridos) e �ter dificuldades económicas� (referida por 22,0%).

41 Estas estratégias inconscientemente concertadas de grande parte do tecido produtivo, da

escola e das famílias de menores recursos baseavam-se em dados objectivos � escassez dos

orçamentos familiares, oferta de emprego sem qualidade e escola selectiva � e na crença

de que a escola não podia mudar a sua orientação no sentido de substituir a selectividade

pela  inclusão.  Parte  desta  crença  vinha  acompanhada  do  desconhecimento  do  valor

efectivo dos diplomas escolares, quando calculado a médio e longo prazo e não apenas à

saída  da  escola.  Pesava  ainda  a  ideia  de  que  quem  estudava  não  era  para  ser  um

trabalhador, mas sim para obter um estatuto socioprofissional, ao passo que quem tinha

como futuro ser um trabalhador não precisaria de estudar. Trata-se de uma extensão no

ideário  popular  da  oposição  entre  saber  e  fazer  cultivada  pela  escola  e  pelas  elites

intelectuais e científicas.

42 Este tipo de representação da realidade foi gerado num contexto que é seguramente já

passado, pois hoje estuda-se para ter acesso a uma profissão, e o exercício profissional,

qualquer que seja o seu perfil, carece de aprendizagem permanente ao longo e em todos

os contextos da vida. 

43 A oposição entre saber e fazer tem uma forma especificamente escolar, com grande lastro

histórico: a  hierarquização  e  segmentação/impermeabilidade  das  vias  de  ensino-
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aprendizagem, que valoriza os cursos para o prosseguimento de estudos e desvaloriza as

vias vocacionais9. De facto, um dos traços mais marcantes do sistema era a tradicional

subalternidade  das  vias  vocacionais  no  ensino,  em  particular  no  secundário,

estabelecendo-se  as  vias  de  prosseguimento  de  estudos  como  a  acepção  socialmente

sancionada do conhecimento,  sendo o prosseguimento imediato de estudos o trajecto

�normal� de escolarização para quem entrava no secundário.

44 São dois os problemas principais resultantes actualmente do cruzamento das lógicas da

escola selectiva, das famílias que julgam ser escasso o retorno provável do investimento

escolar e das empresas intensivas em trabalho pouco qualificado. Por um lado, vive-se

actualmente  uma  dinâmica  estrutural  que  leva  ao  crescimento  dos  empregos  de

qualificações médias e superiores e à rápida destruição dos empregos menos qualificados.

Não há qualidade de vida no presente e no futuro sem qualificações. Por outro lado, à

educação é cada vez mais exigido que deixe de ser apenas a instituição a partir da qual se

distribuem os jovens pelos seus destinos de classe e pelos correspondentes lugares no

mercado  de  trabalho,  para  desempenhar  um  papel  de  preparação  de  cidadãos  e

profissionais  capazes  de  lidar  com  as  oportunidades  e  os  riscos  da  economia  do

conhecimento e da sociedade de informação. Isto é, os cidadãos têm direito à educação e à

formação de excelência, mas também com equidade (Conselho Europeu, 2010). 

45 Em síntese, a abordagem da interacção sistémica entre o mercado de trabalho e as classes

sociais que dele emergem, as atitudes e práticas das famílias, organizadas segundo uma

racionalidade marcada tanto pela apreciação de oportunidades efectivas como por falsas

representações da realidade, e o modo como a escola e os seus profissionais funcionam,

incluindo o modo como se relacionam com as empresas e com alunos de diferentes meios

sociais, implica a mobilização tanto das teorias da dominação cultural como das teorias da

escolha racional dos agentes para a compreensão do insucesso escolar e para vislumbrar a

possibilidade de combater o fenómeno.

 

Capacidades e oportunidades: o que podem fazer as
qualificações?

46 Confrontam-se hoje em dia no campo da educação duas correntes de opinião, uma que

valoriza essencialmente a instrumentalidade da educação face à economia, ao serviço da

qual alguns crêem que ela deveria estar (é a posição que sobressai em muitos documentos

da  OCDE,  por  exemplo),  e  outra  que  valoriza  a  educação  em  si  mesma,

independentemente da sua utilidade económica (Canário, 2000; Lima, 2006). Trata-se, na

verdade, de duas formas de distorcer aquilo que se julga ser a perspectiva educativa mais

responsável, chamando-se a atenção para a totalidade do ser humano e para o papel da

educação  na  realização  pessoal,  social  e  económica  dos  cidadãos,  bem  como  para  o

contexto em que essa realização se joga.

47 Esse papel vai, na verdade, para além do aumento da produtividade, da competitividade e

da empregabilidade, afectando as estruturas profundas da sociedade. De facto, apesar de

tudo, a escola é praticamente o único grande factor de mobilidade social disponível nas

sociedades modernas (Cabral,  2008;  Almeida et  al.,  2003).  E  sê-lo-á tanto mais  quanto

menos recursos possuírem as famílias para deixar como herança aos seus filhos (assumam

esses recursos a forma de capital económico, social ou cultural). Assim, ela é essencial

para o combate à pobreza e, em particular, à sua reprodução intergeracional. 
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48 Amartya Sen (1999) inscreveu nos debates sobre a pobreza a nível internacional10 a ideia

de que ela se liga, por um lado, às oportunidades resultantes do modo como funcionam,

com maior ou menor abertura, sistemas de referência como o mercado de trabalho, a

segurança social, a acção social e as próprias instituições da democracia e, por outro lado,

às capacidades incorporadas nas pessoas. A sobreposição dos dois elementos determina o

grau e o sentido de mobilidade, a igualdade de oportunidades e o nível das desigualdades

existente em cada sociedade.

49 Ora, a qualificação das pessoas e a respectiva certificação são um factor-chave do ponto

de  vista  das  capacidades  e  do  seu reconhecimento  público.  As  duas  questões  que  se

colocam a este propósito são: como é que podem ser promovidas? Que oportunidades

existem para lhes aceder? 

50 A hipótese que se avança é a de que apenas operando a mudança do que tem vindo a ser

conhecido como o paradigma do ensino para o paradigma das competências (UNESCO,

1985) se conseguirá a democratização do acesso às qualificações e a generalização do

sucesso aos diplomas que as atestam.

51 A mudança implica romper com a ideia  de que apenas existe  uma via  legítima para

aprender, assente na transmissão unidireccional de conteúdos e saberes disciplinares a

alunos que os aproveitam, como se diz na linguagem escolar corrente. O aproveitamento,

e consequente selecção, é aferido pelos segmentos educativos frequentados (que cursos se

tiram, em que escolas, durante quanto tempo) e por exames que tendem a reter toda a

concentração dos alunos, os quais rapidamente esquecem o que tiveram de decorar para

obter uma determinada nota. Ora, o que realmente importa é valorizar competências não

apenas  no  plano  do  saber,  mas  também  do  saber  fazer  e  do  saber  aprender.  A

Recomendação  do  Parlamento  Europeu  e  do  Conselho  de  23  de  Abril  2008  sobre  o

estabelecimento do Quadro Europeu de Qualificações para a aprendizagem ao longo da

vida (2010) expressa esta posição ao encorajar uma mudança da ênfase tradicional nos �

inputs de  aprendizagem�  para  uma  aproximação  baseada  nos  �resultados  da

aprendizagem�, isto é, o que o aprendente sabe, compreende e é capaz de fazer. Neste

quadro, importa menos onde e como se aprendeu do que a utilização que se é capaz de dar

ao conhecimento. 

52 No plano pedagógico, as metodologias de ensino colocam não as disciplinas mas o sujeito

aprendente no centro do processo e privilegiam a experimentação, a combinação entre as

teorias e as práticas, a articulação entre o estudo e a aprendizagem de saberes técnicos e

operativos.

53 Esta  abordagem  permite  aos  alunos  de  meios  mais  desfavorecidos  progredirem

escolarmente, como mostra o facto de nos subsistemas em que esses alunos predominam,

como o sistema de aprendizagem e os cursos profissionais, o sucesso escolar ser maior do

que nos cursos gerais,  que apesar da selectividade que comportam apresentam piores

resultados. Por serem os primeiros mais �fáceis�, argumentarão alguns. Mas responderá

quem tiver acompanhado ambas as realidades que a razão do sucesso está nos métodos

pedagógicos, na intensidade do trabalho e no acompanhamento muito mais próximo aos

alunos,  quer  nas  matérias  de  pendor  mais  teórico,  quer  nas  disciplinas  técnico-

profissionais e nas experiências de contacto com o mundo do trabalho. 

54 De  resto,  a  mesma  abordagem,  com  as  devidas  adaptações  organizativas,  produz

resultados semelhantes também entre a população adulta que, a seu tempo, foi excluída

da escola, mas que a ela pode e quer aceder se a oportunidade se lhe oferecer. Isto é, em
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conclusão,  não  apenas  a  mudança  de  paradigma  pode  romper  o  ciclo  da  pobreza

promovendo  o  sucesso  escolar  dos  jovens,  como  pode  oferecer  mais  e  novas

oportunidades  àqueles  que  um  dia  foram  excluídos,  mantendo  porém  o  direito  à

aprendizagem e à sua valorização social, pessoal e profissional. Desideratos básicos no

combate à pobreza e à exclusão social.
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NOTAS

1. Como se sabe, os dados publicados em 2008 pelo Eurostat referem-se aos rendimentos de 2007.

Eles indicavam para Portugal uma taxa de risco de pobreza após as transferências sociais  de

17,9%, o que corresponde à proporção da população cujo rendimento por adulto equivalente é

inferior a F03F 414,00 por mês ou F03F 4.969,00 por ano, sendo este valor 60% do rendimento mediano

em Portugal  naquele  ano.  O  facto  de  não  termos  disponíveis  dados  mais  recentes  releva  da

circunstância de existir uma lamentável e incompreensível homologia entre o fenómeno medido

(a pobreza) e a pobreza das estatísticas que o medem.
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2. Dados provisórios para o ano lectivo 2007/2008; dados para Portugal Continental (Público e

Privado). Inclui dados relativos a Cursos EFA e Ensino Recorrente. As taxas de escolarização para

os diferentes  anos foram calculadas tendo como base os dados das estimativas da população

residente do INE

3. Como  as  estatísticas  da  educação  não  fornecem  esta  informação,  são  particularmente

complexos, do ponto de vista metodológico, esses estudos.

4. Tanto os dados dos alunos inscritos como os dados dos beneficiários da acção social escolar são

provisórios.

5. Para uma revisão bibliográfica do tema com realce para a produção nacional ver, por exemplo,

Benavente  et  al.  (1994).  Mais  recentemente,  João  Sebastião  (2009)  produziu  uma  importante

síntese das teorias do insucesso escolar. 

6. Estes  dados  são consistentes  com o que se  sabe acerca  da relação entre  a  escolaridade,  a

aquisição  precoce  de  hábitos  de  leitura,  a  literacia  emergente  na  criança  e  os  resultados

escolares. 

7. Por exemplo, as de Baudelot e Establet (1971).

8. Curiosamente, sendo este um problema dos mais referidos no discurso quotidiano dos agentes

educativos e na comunicação social, é dos menos estudados cientificamente. 

9. Esta ideologia aparece frequentemente, ainda, na esfera pública, com duas tonalidades apenas

aparentemente  opostas.  Uma,  de  tipo  fundamentalista,  considera  que  apenas  os  saberes

disciplinares abstractos são �verdadeiros� e exigentes.  A outra,  relativista,  afirma que toda a

experiência tem o mesmo valor e que, sendo a educação holística (isto é, considerando a pessoa

como  um  todo),  todas  as  competências  são  igualmente  relevantes.  Ambas  convergem  na

desvalorização da aquisição de competências úteis para a vida activa, opondo-a ao que seria, quer

na perspectiva da tradição �escolástica� quer na da tradição da chamada �educação popular�, um

desvirtuamento da função do ensino. Ora, a posição que aqui se assume é a de que a educação-

formação  deve  assegurar  a  aquisição  por  parte  de  todos  de  competências-base  sólidas,  a

valorização das pessoas e das suas capacidades como cidadãos inovadores, críticos, capazes de

aprender e participar, conhecedores do mundo, capazes de comunicar num mundo plural mas,

também,  preparados  para  a  vida  profissional,  a  qual  continua  a  ter  um  papel  central  na

estruturação das sociedades e na configuração do estatuto e das condições de vida dos indivíduos.

10. Em Portugal foi defendida a abordagem aos factores de pobreza em termos de capacidades e

oportunidades em 1998 (Capucha, 1998). 

RESUMOS

Há uma relação entre a escolaridade e a desigualdade social.  Essa relação é evidenciada,  por

exemplo, pelos indicadores estatísticos de pobreza. A sociologia da educação vem alertando há

muito  para  a  associação  entre  a  origem  social,  o  desempenho  escolar  e  as respectivas

consequências  nas  oportunidades  de  vida.  É  possível  pôr  fim a  esta  situação?  Defende-se  no

presente artigo que as qualificações são um instrumento poderoso de capacitação das pessoas e,

por essa via, de promoção da igualdade de oportunidades. Tal depende de mudanças a operar na

escola, de forma a valorizar as competências, isto é, os saberes e a sua utilização na vida social,

pessoal  e  profissional,  favorecendo dessa  forma o  acesso  ao  conhecimento  e  às  qualificações

certificadas por parte de jovens e adultos oriundos de meios populares.
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There is a relationship between schooling and social inequality. This relationship is evidenced,

for example, by statistical  indicators  of poverty. The sociology  of  education has  long been

warning for the connections between social background, school performance and their impact on

life chances. Is it possible to put an end to this situation? It is argued in this article that the

qualifications are a powerful tool for empowering people and, in this way, the promotion of equal

opportunities. This depends on changes to be promoted in school in order to enhance the skills, 

that is, the knowledge and its use in social, personal and professional contexts, thus promoting 

access to  knowledge  and skills  certified by  young  people and  adults from popular  social

backgrounds.
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Observar a pobreza em Portugal:
uma leitura crítica das principais
abordagens à operacionalização do
conceito de pobreza
Elvira Sofia Leite de Freitas Pereira

 

Introdução

1 De  acordo  com  a  definição  oficialmente  adoptada  pelo  Conselho  das  Comunidades

Europeias  em 1975:  pessoas  em situação de pobreza são indivíduos  ou famílias  cujos

recursos são de tal forma baixos que os excluem do modo de vida mínimo aceitável no

Estado-Membro em que vivem (75/458/EEC, Decisão do Conselho de 22 de Julho de 1975).

2 Apesar de a noção de pobreza aceite a nível europeu estar associada, desde aquela data, à

noção de nível de vida mínimo aceitável num determinado Estado-Membro, o principal

indicador �oficial�, seleccionado no seio da União Europeia (UE), para a observação e a

avaliação da pobreza é uma medida monetária relativa, que identifica como pobres os

indivíduos  com  rendimento  inferior  a  60%  do  rendimento  equivalente  mediano  no

Estado-Membro em que vivem � o designado limiar relativo de pobreza. A existência de

um indicador �oficial� a nível europeu, associada às complexidades e ambiguidades do

conceito de pobreza e às dificuldades metodológicas na sua operacionalização, levou à sua

adopção generalizada nos estudos de medição da pobreza, nomeadamente em Portugal. 

3 Esta utilização de medidas monetárias relativas para observar e avaliar a pobreza foi,

desde  cedo,  expressivamente  criticada  no  seio  da  comunidade  científica.  Um  dos

principais problemas que este tipo de medida coloca é o da reorientação do objecto de

observação da pobreza para os rendimentos �relativamente� baixos, divorciando desta

forma  a  avaliação  da  pobreza  da  sua  definição  operacional  e  da  sua  expressão

fundamental como �dano grave ou obstáculo a uma bem-sucedida participação social�1.

Do  lado  das  ciências  sociais,  abandona-se  assim  o  objectivo  de  identificação  das
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necessidades que todos os indivíduos deveriam poder satisfazer (o nível de vida mínimo

aceitável), bem como dos seus mecanismos de satisfação e dos bens económicos ou do

nível de rendimento que permitem satisfazê-las na sociedade onde se observa a pobreza.

Do  lado  da  audiência  extra-académica,  a  pobreza,  vista  como  uma  situação  de

rendimentos relativamente baixos, perde o lugar de destaque que mereceria enquanto

problema social grave que impõe à sociedade um dever de resposta. 

4 Ao  nível  da  UE,  o  reconhecimento  da  inadequação  daquele  indicador  �oficial�  para

observar e avaliar a pobreza, que se tornou sobretudo visível com a adesão de novos

países, nomeadamente do Leste Europeu, levou ao desenvolvimento e à adopção de outros

indicadores,  utilizados como complementares do indicador monetário dominante,  e  à

procura de formas alternativas de medição da pobreza, de que é exemplo o estudo de

Bradshaw e Mayhew (2011), encomendado pela Comissão Europeia.

5 Em Portugal, o descontentamento com o limiar referido é espelhado quer na Resolução da

Assembleia  da  República  n.º  31/2008,  que  recomenda  �a  definição  de  um  limiar  de

pobreza em função do nível de rendimento nacional e das condições de vida padrão na

nossa sociedade� para servir de �referência à definição e à avaliação das políticas públicas

de erradicação da pobreza�, quer no desenvolvimento no meio académico de propostas de

operacionalização do limiar de pobreza alternativas à dominante (Pereira, 2010). 

6 No contexto actual, o desenvolvimento de uma medida objectiva, consensual, adequada

para a observação da pobreza em Portugal,  apoiada em investigação científica,  e que

permita determinar o rendimento necessário para obter o nível de vida mínimo aceitável

no nosso país é um desafio importante que se coloca à investigação social nesta área. É

neste contexto que a reflexão apresentada neste artigo é realizada. 

7 O principal objectivo deste artigo é o de apresentar uma leitura crítica das principais

abordagens  à  operacionalização  do  conceito  de  pobreza,  apoiada  em  resultados  de

investigação recente, utilizando como guião de leitura das mesmas o quadro teórico e

normativo da abordagem das capacidades proposta por Amartya Sen2. Esta leitura crítica

enquadrará quer as principais abordagens à operacionalização do conceito de pobreza na

investigação científica em Portugal,  quer as principais medidas actualmente utilizadas

para observar a pobreza em Portugal,  e terminará com algumas considerações finais,

salientando alguns aspectos que poderão servir de guia à investigação social em Portugal

na resposta ao desafio colocado. 

 

Abordagens à operacionalização do conceito de
pobreza: uma leitura crítica

8 Da  extensa  literatura  produzida  sobre  pobreza  resulta  um  consenso  relativamente

alargado de que a pobreza pode ser identificada como uma situação em que não são

satisfeitas  determinadas  necessidades,  ou  em  que  não  é  realizado  um  nível  de  vida

mínimo aceitável, por carência de recursos económicos, existindo sempre um elemento

de privação material involuntária (Quadro 1).
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Quadro 1 Conceitos de pobreza associados a diferentes abordagens

Abordagem

baseada

na

subsistência

�Famílias  cujos  rendimentos  totais são  insuficientes  para  obter  o  mínimo

necessário para a manutenção da mera eficiência física.� (Rowntree, 1902:

86)

Abordagem

baseada

na  privação

relativa 

�Pode dizer-se que indivíduos, famílias e grupos da população se encontram em

pobreza quando não têm recursos para obter os tipos de dieta, participar

nas actividades e ter as condições de vida e comodidades que são comuns,

ou pelo menos largamente encorajadas ou aprovadas, nas sociedades a que

pertencem. Os seus recursos estão tão seriamente abaixo dos controlados pelo

indivíduo ou família médios que eles são de facto excluídos dos padrões de vida,

costumes e actividades correntes.� (Townsend, 1979: 31)

Abordagem

baseada

nas

capacidades

�A pobreza deve ser vista  como privação de capacidades básicas (�) ainda

que a pobreza seja também inter alia uma questão de inadequação de meios

económicos da pessoa (os meios para evitar a privação de capacidade).� (Sen,

1992: 109-111)

Abordagem

baseada

na  percepção

social

de

necessidades 

�Este  estudo  define  �pobreza�  em  termos  de  uma  insatisfação  forçada  de

necessidades socialmente percebidas.� (Mack e Lansley, 1985: 39)

�Como Mack e Lansley, procuramos identificar aqueles que (por causa da falta

de recursos) não conseguem obter os que são vistos como os padrões mínimos

na  sociedade,  como  evidenciado  pela  insatisfação  forçada de  necessidades

definidas socialmente.� (Nolan e Whelan, 1996:

73-74) 

9 O consenso, contudo, termina naquela definição muito lata e os estudos distinguem-se de

forma fundamental na especificação que realizam das duas dimensões fundamentais �

recursos e necessidades � e nas variáveis e procedimentos metodológicos utilizados para

identificar os pobres. 

10 De um modo geral, é possível distinguir três linhas principais de diferenciação em termos

das opções prosseguidas nos estudos na conceptualização da pobreza e na identificação

dos  pobres:  a)  a  dimensão de  observação,  b)  o  padrão de  referência,  e  c)  o  grau de

integração  das  percepções  sociais  e  individuais.  Nesta  secção,  após  uma  breve

apresentação do quadro teórico e normativo da abordagem das capacidades, desenvolvida

por Amartya Sen, será realizada uma leitura destas três linhas de diferenciação guiada

por esse quadro teórico e normativo. 

 

O quadro teórico e normativo da abordagem das
capacidades

11 Sen (1999 [1981], 1983, 1992) considera a existência de seis espaços diferentes na avaliação

e  conceptualização  da  pobreza  e  do  padrão de  vida:  (1)  o  espaço  do  rendimento  ou

recursos,  (2)  o espaço dos bens,  3 o espaço das características dos bens,  4 o espaço da

capacidade para realizar funcionamentos [capability to function], 5 o espaço dos funcionamentos
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[functionings], e (6) o espaço das utilidades. Estes diferentes espaços estão relacionados de

acordo com a seguinte sequência: o rendimento permite obter bens, os bens possuem

determinadas características, estas características conferem aos indivíduos, dados os seus

factores  de  conversão,  uma determinada  capacidade,  a  escolha  associada  ao  exercício

dessa  capacidade  traduz-se  na  realização  de  funcionamentos e  a  realização  desses

funcionamentos origina um determinado nível de utilidade (Figura 1).

 

Figura 1 Os principais espaços de avaliação e conceptualização da pobreza na abordagem das
capacidades (Adaptado de Robeyns, 2005: 98)

12 Para Amartya Sen, tanto a capacidade para realizar funcionamentos como os funcionamentos

têm  valor  intrínseco:  a  capacidade indica  o  que  uma  pessoa  pode  realizar  e  os

funcionamentos o que a pessoa realiza. A capacidade de uma pessoa consiste assim �nas

combinações  alternativas  de  funcionamentos cuja  realização  é  factível  para  ela�  e  os

funcionamentos reflectem �as várias coisas que uma pessoa pode considerar valioso fazer

ou  ter�  (Sen,  2000  [1999]:  95).  Os funcionamentos valorizados  podem  corresponder  a

realizações  (necessidades)  elementares,  �como ser  adequadamente  nutrido  e  livre  de

doenças  evitáveis�,  ou  a  realizações  (necessidades)  mais  complexas,  �como  poder

participar da vida da comunidade e ter respeito próprio� (idem: 95). 

13 Ao  identificar  como  objectos  de  valor  a  capacidade  para  realizar  funcionamentos e  os

funcionamentos, a abordagem das capacidades fornece um enquadramento normativo para

a conceptualização e a avaliação da pobreza e do padrão de vida.

14 A rejeição da utilidade, definida em termos de uma característica mental como prazer,

felicidade, satisfação ou desejo, como base informacional adequada para avaliar a pobreza

e o padrão de vida é justificada pelo facto de a mesma ser,  por um lado,  demasiado

desligada da natureza da vida que as pessoas levam e, por outro, �maleável de mais para

constituir-se um guia confiável para a privação e a desvantagem� (Sen, 2000 [1999]: 82). 

15 A  rejeição  do  rendimento,  dos  bens  e  das  características  dos  bens  como  base

informacional adequada para avaliar a pobreza e o padrão de vida é sustentada na grande

heterogeneidade dos seres humanos (Sen, 1992; 2000 [1999]). A grande heterogeneidade

dos seres humanos, expressa em características individuais e em circunstâncias externas,

implica a existência de diferenças substanciais na conversão do rendimento e recursos

pessoais em funcionamentos ou em satisfação de necessidades (Sen, 1992; 2000 [1999]). Sen

(2000  [1999])  identifica  cinco  fontes  distintas  de  variação  na  relação  entre  meios

(rendimento, bens e características dos bens) e fins a atingir (capacidade e funcionamentos):

(i) variações nas características individuais, (ii) variações nas condições ambientais, (iii)

variações  no  acesso  a  bens  de  consumo  colectivo  e  a  bens  de  consumo  individual

fornecidos  pelo  Estado,  (iv)  variações  intersociais  nos  bens  necessários  para  realizar

funcionamentos fundamentais e (v) variações na distribuição intrafamiliar dos meios.

16 Embora, tanto a capacidade para realizar funcionamentos como os funcionamentos tenham

valor intrínseco, Sen defende que, para muitas finalidades avaliatórias, e em particular

para a  avaliação do padrão de vida e  da pobreza,  o  enfoque correcto é  o  espaço da
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capacidade para realizar funcionamentos � ou seja, as oportunidades reais ou as liberdades

substantivas para fazer e ser aquilo que a pessoa racionalmente valoriza (Sen, 2000 [1999])

� e não o da realização dessa capacidade, que resulta, em última análise, de uma escolha. 

17 No entanto, a avaliação da capacidade individual pode ser extremamente difícil, uma vez

que aquilo  que observamos são as  escolhas  e  as  realizações  dos  indivíduos  e  não as

potenciais combinações alternativas de funcionamentos cuja realização é possível para os

mesmos (Sen, 1992). Nesse sentido, uma avaliação centrada no rendimento, como forma

de apreender a capacidade individual para realizar os funcionamentos relevantes, desde

que as variações sistemáticas na relação entre rendimento e capacidade sejam consideradas

e a determinação do nível de rendimento suficiente seja realizada por referência a um

determinado nível mínimo aceitável de capacidade para realizar funcionamentos,  tem

mérito próprio (Sen, 1999 [1981]; 1992)3.

 

A dimensão de observação da pobreza: análise
indirecta ou análise directa?

18 Como  mencionado  anteriormente,  a  maior  parte  dos  estudos  realizados  na  área  da

pobreza assumem explícita ou implicitamente duas dimensões � recursos e necessidades �

na  conceptualização  da  pobreza.  Na  maior  parte  dos  casos,  no  entanto,  para  a

identificação dos pobres os estudos privilegiam uma das dimensões ou, na terminologia

de Amartya Sen, um determinado espaço para identificar os pobres. 

19 Assim, alguns estudos observam os recursos dos indivíduos, identificando como pobres

aqueles  que têm recursos (ou rendimentos)  insuficientes,  relativamente a  um padrão

definido � o que é vulgarmente designado de análise indirecta. Outros estudos observam

as condições de vida, identificando como pobres os indivíduos que sofrem de privação

(forçada por insuficiência de recursos) nas condições de vida, relativamente a um padrão

definido � o que normalmente se designa de análise directa.

20 A análise  indirecta  tem dominado  a  medição  da  pobreza  em Portugal  e  as  questões

metodológicas de identificação dos pobres associadas a este tipo de abordagem foram

objecto de reflexões  bastante aprofundadas em diversas  teses  de doutoramento (e. g.

Bruto  da  Costa,  1992;  Ferreira,  2000;  Nunes,  2004;  Pereira,  2010;  Pereirinha,  1988;

Rodrigues, 2007). 

21 Teoricamente, se, por um lado, fosse possível determinar com grande precisão o nível de

recursos  de  que  os  agregados/indivíduos  necessitam  para  obter  um  padrão  de  vida

mínimo aceite, bem como o nível de recursos disponível dos agregados/indivíduos, e, por

outro, fosse possível determinar com grande precisão as situações de privação material

forçada por falta de recursos relativamente a um padrão de vida mínimo aceite, seria de

esperar  uma  grande  consistência na  identificação  dos  pobres,  entre  as  abordagens

indirecta e directa. 

22 Na prática,  nas duas últimas décadas tem sido empiricamente verificado que existem

diferenças substanciais nos resultados, em termos de níveis de pobreza e de identificação

dos  pobres,  entre  a  abordagem  directa,  baseada  em  indicadores  de  privação,  e  a

abordagem  indirecta,  que  é  normalmente  baseada  no  rendimento  disponível.  Em

Portugal,  por exemplo, Pereira (2010) observou uma discordância na identificação dos

indivíduos em situação de pobreza de 22%, ou seja, 22% dos indivíduos eram identificados

como pobres apenas numa das medidas (pobres inconsistentes). 
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23 Esta falta de consistência das medidas não é marginal nem específica de alguns países e,

como  refere  Perry  (2002),  não  pode  ser  ignorada.  De  facto,  se  ambas  as  medidas

correspondem a operacionalizações do mesmo conceito, o conceito de pobreza, a falta de

consistência  entre  ambas  levanta  questões  importantes  de  fiabilidade  e  validade  das

medidas normalmente utilizadas para identificar os pobres (Bradshaw e Finch,  2003).

Vários estudos têm demonstrado que a inconsistência observada é explicada por factores

relacionados com as �dificuldades em medir os conceitos teóricos envolvidos� (Layte et al.

, 2001: 428), em parte ilustradas pelo quadro analítico da abordagem das capacidades.

24 Colocam-se assim desafios importantes aos investigadores na área da pobreza no sentido

de melhorar a operacionalização quer das medidas baseadas no rendimento quer das

medidas baseadas na privação. Por outro lado, tendo em conta que ambos os tipos de

medidas traduzem aspectos relevantes da situação e da vulnerabilidade à situação de

pobreza (Pereira, 2010), a combinação de ambas as medidas na análise da pobreza pode

contribuir tanto para uma melhor identificação das situações de pobreza como para uma

melhor  compreensão  dos  factores  e  dos  processos  que  contribuem  para  a  privação

material forçada por insuficiência de recursos. 

 

O padrão de referência para identificar os pobres: absoluto ou

relativo?

25 Relativamente  ao  padrão  de  referência  para  identificar  os  pobres,  é  importante

considerar pelo menos dois níveis distintos do debate sobre a avaliação da pobreza tal

como propõem Chiappero-Martinetti e Moroni (2007). O primeiro nível de debate está

associado à  questão:  O que determina uma situação de pobreza? O segundo nível  de

debate  está  associado  à  questão:  É  possível  identificar  uma  lista  completa  e  fixa  de

necessidades ou  funcionamentos relevantes  a  partir  da  qual  possa  ser  determinada  a

situação de pobreza independentemente dos contextos sociais, culturais e históricos? 

26 Os estudos que adoptam uma abordagem relativa pura à determinação da situação de

pobreza identificam como estando em situação de pobreza todos os indivíduos que, por

exemplo, no caso de a medição ser indirecta, estão abaixo de um determinado nível de

rendimento definido por referência à distribuição do rendimento observada na sociedade

em que se inserem, de que é exemplo o indicador monetário relativo adoptado na UE, ou

que,  no  caso  de  a  medição  ser  directa,  não  possuem  os  bens  nem  desenvolvem  as

actividades que a maior parte dos indivíduos possuem ou desenvolvem na sociedade em

que  se  inserem,  principal  critério  utilizado  por  Townsend  (1979)  na  selecção  de

indicadores  para  o  desenvolvimento  de  uma medida  de privação  relativa.  Ou seja,  o

padrão de referência para aferir a situação de pobreza corresponde ao padrão de vida

médio, corrente ou comum. 

27 Em Portugal, a abordagem relativa é no presente claramente dominante na medição da

pobreza,  quer  nos  estudos  oficiais quer  na  investigação  científica,  reflectindo  uma

tendência  de  uniformização de  critérios  na  medição indirecta  da  pobreza,  observada

sobretudo nos estudos realizados nos últimos 10 anos. Esta uniformização, associada à

adopção generalizada do indicador �oficial� estabelecido ao nível da UE, nalguns casos

justificada por razões práticas de harmonização e comparabilidade, não reflecte contudo

qualquer consenso científico relativamente à adequação do mesmo para observar e medir

a pobreza em Portugal4.
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28 Ora, a utilização de um indicador monetário relativo encerra um problema fundamental

para a observação da pobreza: o estabelecimento do limiar é totalmente desligado das

condições de vida que podem ser obtidas com o rendimento aí implícito. Nesse sentido, a

utilização  de  um  limiar  relativo  está  intimamente  ligada  a  uma  noção  de  pobreza

enquanto  situação  de  rendimentos  relativamente  baixos  e  não  enquanto  situação  de

rendimentos  inadequados  para  obter  um  determinado  padrão  de  vida  aceite  como

adequado � qualquer relação entre o rendimento �necessário� implícito no limiar para

escapar à pobreza e o rendimento necessário para realizar funcionamentos relevantes é

pura coincidência. O limiar assim obtido pode estar quer abaixo daquilo que é necessário

para realizar os funcionamentos relevantes, quer acima. 

29 O Gráfico 1 ilustra as diferenças no padrão de vida implícitas num limiar relativo assente

num quadro de referência nacional. 

 
Gráfico 1 Limiares relativos de pobreza (60% do rendimento mediano equivalente do respectivo
país) em 2009

Fonte: Eurostat, 2011

30 Não é assim surpreendente que ao nível europeu, onde, por um lado, na determinação da

taxa de risco de pobreza (análise indirecta) o padrão de referência para o estabelecimento

do limiar de pobreza é nacional � 60% do rendimento mediano equivalente do Estado-

Membro respectivo � e, por outro, na determinação da taxa de privação material (análise

directa), assente  numa  lista  comum  de  nove  indicadores  de  privação,  o  padrão  de

referência para o estabelecimento do limiar é único e comum aos diferentes países (três

privações  ou  mais),  se  verifiquem  importantes  discrepâncias  no  nível  estimado  de

pobreza/privação por cada uma destas medidas (Gráfico 2)5. 

31 De facto, existem diversos países com taxas de privação material bastante inferiores às

taxas de risco de pobreza, identificados do lado esquerdo do Gráfico 2, e diversos países

com taxas de privação material muito superiores às taxas de risco de pobreza medida pelo

rendimento, cujos casos mais extremos estão identificados do lado direito do Gráfico 2. A

situação de Portugal  relativamente à da Espanha e à da Hungria é,  a  este propósito,

ilustrativa.  Embora Espanha apresente  uma taxa  de  risco  de  pobreza  próxima (e  até

ligeiramente superior) à observada em Portugal (respectivamente 19,5% e 17,9%), a taxa

de privação material observada em Espanha corresponde a quase metade da observada

em Portugal (respectivamente 11,3% e 21,5%). Por outro lado, na Hungria, onde se observa

uma  taxa  de  risco  de  pobreza  significativamente  inferior  à  observada  em  Portugal
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(respectivamente 12,4% e 17,9%), a taxa de privação material corresponde a praticamente

o dobro da observada em Portugal (respectivamente 40,9% e 21,5%).

 
Gráfico 2 Taxa de risco de pobreza e taxa de privação material, em países europeus, em 2009

Fonte: Eurostat, 2011

32 Neste  contexto,  importa  referir  a  discussão  que  vem  emergindo  na  literatura  sobre

medição da pobreza na UE relativamente à eventual necessidade de adoptar medidas de

pobreza  assentes  num padrão  de  referência  europeu,  em parte  associada  à  eventual

europeização dos grupos de referência e suas implicações na medição da pobreza (e. g.,

Goedemé e Rottiers, 2011; Kangas e Ritakallio, 2007; Whelan e Maître, 2009). 

33 Nos  estudos  que  adoptam uma abordagem absoluta  à  determinação  da  situação  de

pobreza,  considera-se  que  aquilo  que  determina  uma  situação  de  pobreza  é,  na

terminologia  da  abordagem  das  capacidades,  a  incapacidade  material  para  realizar

determinados  funcionamentos fundamentais:  �a  pobreza  não  é  só  um  assunto  de  ser

relativamente mais pobre do que os outros na sociedade, mas sim o de não ter algumas

oportunidades básicas de bem-estar material� (Sen, 1985: 669). 

34 De acordo com esta abordagem,  a  posição relativa do indivíduo por referência a  um

padrão médio ou comum (nos espaços do rendimento ou dos bens e actividades) é um guia

pobre da (in)capacidade para realizar funcionamentos fundamentais. Além disso, considera-

se  a  existência  de  um núcleo  de  capacidades materiais  básicas,  associadas  à  noção  de

necessidades básicas universais, sobre as quais é possível reunir um consenso alargado de

urgência  de  satisfação independentemente do quadro societal.  Esta  urgência  está,  na

terminologia de Doyal e Gough (1991), associada à ideia de evitar um dano grave [serious

harm], que pode ser equacionado como um obstáculo a uma bem-sucedida participação

social. 
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35 Quer  a  abordagem das  capacidades quer  a  abordagem das  necessidades  reconhecem a

existência de variações substanciais  interindividuais  e intersociais  nos recursos e nos

bens necessários para obter as mesmas capacidades ou satisfazer as mesmas necessidades. O

quadro  analítico  da  abordagem  das  capacidades  salienta,  aliás,  diferentes  fontes de

variação  na  relação  entre  meios  e  fins.  Na  abordagem  das  necessidades,  este

reconhecimento assenta na diferenciação entre bens económicos,  meios  de  satisfação das

necessidades [satisfiers] e necessidades (Doyal e Gough, 1991; Max-Neef, 1992). 

36 Neste  sentido,  uma privação  absoluta  no  espaço  das  capacidades,  ou  da  satisfação  de

necessidades, está relacionada com uma privação relativa no espaço dos bens e recursos:

�Se virmos o problema de conceptualização da pobreza a esta luz, não há conflito entre

um  elemento  absolutista  irredutível  na  noção  de  pobreza  (relacionado  com  as

capacidades e o nível de vida) e uma �completa relatividade�, a que Peter Townsend se

refere, se esta última for interpretada como aplicando-se aos bens e recursos� (Sen, 1983:

161).

37 Assim, aquilo que distingue a abordagem absoluta à determinação da situação de pobreza

da abordagem relativa não é a utilização pela primeira de um mesmo cabaz de bens ou de

um  mesmo  limiar  de  rendimento  para  aferir  a  satisfação  de  necessidades

independentemente  dos  contextos  específicos.  Aquilo  que  distingue  a  abordagem

absoluta  é  o  facto  de  esta  partir  da  definição  de  funcionamentos  fundamentais ou

necessidades básicas para a determinação do nível de recursos ou dos bens necessários para

evitar a pobreza � que é aquele que permite realizar esses funcionamentos ou satisfazer

essas  necessidades.  Esta  abordagem  está  assim  mais  próxima  da  definição  mais

consensual de pobreza. 

38 No sentido aqui atribuído, uma abordagem absoluta à operacionalização do conceito de

pobreza  foi  prosseguida,  por  exemplo,  naquele  que  é  considerado o  primeiro  estudo

científico  sobre  pobreza  de  Rowntree  (1902),  realizado  no  Reino  Unido,  no  primeiro

estudo compreensivo sobre pobreza em Portugal de Bruto da Costa et al. (1985) e, mais

recentemente, por Pereira (2010). Estes três estudos têm em comum a determinação de

um limiar de pobreza, ao nível do rendimento, por referência ao rendimento necessário

para obter um determinado padrão de vida mínimo aceite. Refira-se que no estudo de

Pereira (2010) o limiar assim estabelecido correspondia a cerca de 75% do valor mediano

do  rendimento  disponível  por  adulto  equivalente,  sendo  por  isso  superior  ao  limiar

implícito no indicador oficial de pobreza utilizado em Portugal. 

39 Relativamente ao segundo nível de debate sobre o padrão de referência, ou seja, sobre a

possibilidade  de  identificação  de  uma  lista  completa e  fixa  de  capacidades  materiais 

relevantes  a  partir  da  qual  possa  ser  determinada  a  situação  de  pobreza

independentemente dos contextos sociais, culturais e históricos, a resposta de Amartya

Sen é claramente negativa, e a este nível o autor adopta uma perspectiva que se pode

considerar  relativa.  Como refere  Sen (2000  [1999]):  �Pode haver  debates  substanciais

sobre  que  funcionamentos  específicos  devem  ser  incluídos  na  lista  de  realizações

importantes e as capacidades correspondentes. Essa questão valorativa é inescapável em

um exercício  avaliatório  desse  tipo,  e  um dos  principais méritos  da  abordagem é  a

necessidade de tratar essas questões de julgamento de um modo explícito, em vez de

escondê-las em alguma estrutura implícita� (p. 95).

40 De acordo com Sen (2000 [1999]), existem algumas capacidades básicas que serão relevantes

na  maioria  das  análises,  como,  por  exemplo,  a  capacidade  para  ser  adequadamente
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nutrido, a capacidade para evitar a morbilidade, a capacidade para participar da vida da

comunidade. Estas capacidades básicas aproximam-se assim da noção de necessidades básicas

universais. Mas, como refere Gough (2002), o conhecimento codificado das ciências sociais

e humanas sobre as necessidades muda e expande-se com o tempo, pelo que o conceito de

necessidade humana tem de estar �historicamente aberto a essas melhorias contínuas na

compreensão� (p. 10). 

41 Por outro lado, Sen (2000 [1999]) argumenta que a teoria pura não pode fornecer uma

lista completa e fixa de capacidades básicas ou funcionamentos relevantes aplicável a todas

as  sociedades. Para  este  autor,  a  lista  das  realizações  importantes  bem  como  a

importância relativa das diferentes capacidades nela incluída não podem estar divorciadas

da  cultura  e  das  realidades  sociais  (idem).  A  sua  identificação  exige  participação  e

discussão pública  �  �é  um exercício  de  �escolha  social�,  e  requer  discussão pública  e

entendimento  e  aceitação  democráticos�  (idem:  99).  Uma  das  vantagens  de  uma

abordagem centrada  em funcionamentos  fundamentais é  a  de  que  é  possível  obter  um

acordo  mais  alargado  sobre  a  sua  importância  do  que  sobre  a  importância  de

determinados bens ou formas particulares de realizar esses funcionamentos (Sen, 1992).

 

A integração das percepções sociais e individuais na
identificação dos pobres

42 O  grau  de  integração  das  percepções  sociais  e  individuais  na  operacionalização  do

conceito de pobreza é uma outra linha importante de diferenciação. Num primeiro plano,

é possível distinguir a abordagem objectiva da abordagem subjectiva.  No primeiro caso,

abordagem objectiva, a medida desenvolvida permite avaliar a situação de pobreza de cada

indivíduo  relativamente  a  um  determinado  padrão  comum  definido,  sendo  o  seu

resultado independente da apreciação subjectiva do próprio indivíduo relativamente à

sua situação (de pobreza ou não pobreza). No segundo caso, abordagem subjectiva,  é a

apreciação subjectiva do próprio indivíduo relativamente à sua situação o único critério

utilizado para a sua identificação como pobre ou não pobre.

43 A operacionalização de uma medida objectiva do conceito de pobreza pode envolver uma

combinação de julgamento do investigador, referências científicas e observação empírica

dos padrões ou das percepções sociais prevalecentes. Contudo, Sen (2000 [1999]) defende

que  numa  �avaliação-padrão�  [standard-evaluation], com  o  objectivo  de  identificar  as

situações de pobreza, o padrão deve reflectir os valores partilhados numa determinada

sociedade  sobre  os  funcionamentos fundamentais. Dito  de  outro  modo,  para  Sen  (1999

[1981]), �um diagnóstico objectivo das �condições de privação� exige uma compreensão

objectiva dos �sentimentos de privação�� (p. 33)6.

44 O estudo de Mack e Lansley (1985), que representa uma abordagem à operacionalização

do conceito  de  pobreza que ficou conhecida por  abordagem consensual, representa

precisamente uma aproximação ao diagnóstico objectivo das condições baseado numa

compreensão objectiva dos sentimentos de privação.  De facto,  os autores procuraram

definir o padrão de vida mínimo, a partir do qual é aferida a situação de pobreza dos

indivíduos,  com  base  na  percepção  social  prevalecente  (maioritária)  sobre  os  bens,

serviços e actividades que todos deveriam poder ter e ninguém deveria ter de viver sem7.

De acordo com os autores, esta abordagem �afasta o conceito de pobreza de um exercício
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arbitrário  de julgamento pelos  «especialistas»,  políticos  e  governos� e  abre-o a  uma

representação mais democrática de interesses� (Mack e Lansley, 1985: 47). 

45 Em Portugal,  são  praticamente  inexistentes  os  estudos  que  utilizam uma abordagem

consensual na operacionalização do conceito de pobreza. Uma excepção é o estudo de

Pereira (2010), que, partindo de uma definição operacional de pobreza enquanto situação

de recursos  económicos  insuficientes  para  obter  o  padrão de  vida  mínimo aceite  ou

largamente  aprovado  como  tal  em  Portugal,  combina  duas  opções  diferenciadas  na

determinação desse padrão de vida mínimo � uma que resulta do reconhecimento da

existência de um núcleo irredutível de privação absoluta e outra que resulta do objectivo

de integrar a percepção social  prevalecente na medida de pobreza.  Assim, a primeira

opção prosseguida envolve o recurso ao conhecimento codificado � referências científicas

� para definir as capacidades materiais, relacionadas com realizações elementares associadas à

saúde  física,  relativamente  às  quais  este  conhecimento  codificado  dá  uma  resposta

satisfatória. Na identificação de outras capacidades materiais, nomeadamente as associadas

a realizações mais complexas, a opção prosseguida nesse estudo envolve o recurso aos dados

do  Eurobarómetro  Especial  n.º  279,  sobre  Pobreza  e  Exclusão  (EC,  2007)8.  Este

Eurobarómetro permite identificar os itens que corporizam, de acordo com a abordagem

consensual, o padrão de vida mínimo aceite enquanto tal na sociedade portuguesa (itens

que a maioria dos indivíduos em Portugal considera �Absolutamente necessário, ninguém

deveria ser privado�)9.

46 Neste contexto,  importa verificar  se  os  indicadores de privação seleccionados para o

desenvolvimento da mais recente medida oficial  de privação material  ao nível  da UE

passam o �teste do consenso� em Portugal, ou seja, se são percebidos pela maioria em

Portugal como absolutamente necessários10.

47 No  Quadro  2  são  apresentados  os  dados  relativos  quer  à  percepção  do  item  como

absolutamente necessário em Portugal quer à privação material forçada, em cada item,

observada em Portugal. Dos nove itens seleccionados, apenas quatro eram considerados

em 2007 como absolutamente necessários por uma maioria da população em Portugal,

embora  todos  fossem  considerados  pela  maioria  como  necessários  (absolutamente

necessário ou necessário)  (EC,  2007).  Um dos itens seleccionados � a capacidade para

pagar uma semana de férias, por ano, fora de casa � não corresponde sequer a um padrão

comum  em  Portugal,  dado  que  a  maioria  dos  indivíduos  em  Portugal  (63,3%)  se

encontrava em situação de privação relativamente a este item. 

 
Quadro 2 Indicadores seleccionados, ao nível europeu, para observar a privação material

 

Absolutamente

necessário

em Portugal

(% da

população)**

Privação

forçada

em Portugal 

(% da

população)***

1. Capacidade para assegurar o pagamento imediato, sem

recorrer  a  empréstimo,  de  uma  despesa  inesperada

próxima do valor mensal da linha de pobreza

45 27,8
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2. Capacidade para pagar uma semana de férias, por ano,

fora  de  casa,  suportando  a  despesa  de  alojamento  e

viagem para todos os membros do agregado

17 63,3

3.  Capacidade  para  pagar  sem  atraso  as  rendas,  as

prestações  de  crédito  e  as  despesas  correntes  da

residência  principal,  e  outras  despesas não relacionadas

com a residência principal

74 8,7

4. Capacidade  para  fazer  uma  refeição  de  carne  ou  de

peixe, pelo menos de dois em dois dias
76 4,4

5.  Capacidade  para  manter  a  casa  adequadamente

aquecida
59 28,5

6. Máquina de lavar roupa (*) 65 2

7. Televisão a cores (*) 35 0,5

8.  Telefone  fixo,  ou  pelo  menos  um  membro  com

telemóvel (*)
22 1,3

9. Automóvel (ligeiro de passageiros ou misto) (*) 29 10,1

* Nestes casos, só se considera uma situação de privação forçada se a falta for
justi cada por incapacidade nanceira.

** Fonte: EC, 2007 

*** Fonte: Eurostat, 2011

48 Adoptando um quadro de referência europeu para aferir se estes itens corporizam, de

acordo com a abordagem consensual, o padrão de vida mínimo aceite enquanto tal nesse

quadro de referência mais alargado, verifica-se igualmente que apenas quatro itens, os

mesmos quatro itens, eram considerados em 2007 como absolutamente necessários por

uma maioria da população na UE (Guio et al., 2009). Por outro lado, embora todos os itens

fossem considerados pela maioria da população da UE como necessários (absolutamente

necessário ou necessário), em quatro casos (itens 2, 7, 8 e 9) essa verificação maioritária

como necessários só se verificava em entre 12 a 19 países dos 27. 

 

Considerações finais

49 No contexto da reflexão aqui apresentada emerge um quadro teórico e empírico bastante

desenvolvido que pode servir de guia à investigação social em Portugal no sentido de

aproximar  a  observação  da  pobreza  da  sua  definição  operacional  como  situação  de

recursos insuficientes para obter o padrão de vida mínimo aceite enquanto tal.

50 Neste  quadro  teórico  e  analítico  salientam-se  os  seguintes  aspectos:  a)  a  grande

heterogeneidade  dos  seres  humanos,  expressa  em  características  individuais  e

circunstâncias  externas,  implica que existam diferenças substanciais  na conversão do

rendimento e recursos pessoais em funcionamentos ou em satisfação de necessidades, que

necessitam de ser reconhecidas e consideradas na operacionalização das medidas; b) quer
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a  medida  de  recursos  insuficientes  quer  a  medida  de privação  material  forçada  têm

limitações  importantes  na  identificação  das  situações  de  pobreza  e  ambas  fornecem

informação  relevante  do  ponto  de  vista  da  análise  e  observação  da  pobreza,  o  que

aconselha à utilização de ambas; c) é possível (e desejável) aproximar a operacionalização

do conceito da sua definição operacional mais consensual através da definição de um

limiar de recursos que tenha por referência aquilo que é necessário para obter o padrão

de vida mínimo aceite como tal; e d) a identificação do padrão de vida mínimo aceite pode

(e deve) ser aberta a uma �representação mais democrática de interesses�, através da

incorporação  na  definição  do  padrão  das  percepções  prevalecentes  numa  sociedade

relativamente àquilo que se considera que todos deveriam poder ter e de que ninguém

deveria ser privado.
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NOTAS

1. Esta expressão é utilizada por Doyal e Gough (1991) no contexto da teoria das necessidades

humanas.
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2. Esta leitura retoma em parte a reflexão realizada sobre este assunto na tese de doutoramento

da autora, orientada pelo Professor Doutor José António Pereirinha.

3. Note-se que esta correspondência só é possível se a pobreza for identificada com uma situação

de  recursos  económicos  insuficientes.  Neste  caso,  a  capacidade  relevante  para  determinar  a

situação de pobreza é a capacidade material, que depende do rendimento (num sentido lato).

4. Pelo contrário, alguns autores consideram que todo o processo associado ao desenvolvimento

da  medida  monetária  relativa  ao  nível  europeu  �é  destituído  de  fundamentação  científica�

(Bruto da Costa et al., 2008: 98).

5. A medida de privação material adoptada ao nível europeu inclui 9 indicadores (ver Gráfico 2).

Consideram-se em situação de privação material os indivíduos residentes em agregados em que

se verifica a privação forçada em três ou mais destes indicadores.

6. Isto não significa que o exercício de identificação dos pobres é um exercício subjectivo ou

prescritivo: �Descrever uma prescrição prevalecente é um acto de descrição, e não de prescrição.

(�)  Para  a  pessoa  que  está  a  estudar  e  a  medir  a  pobreza,  as  convenções  da  sociedade  são

questões de facto (quais  são os padrões contemporâneos?),  e  não questões de moralidade ou

pesquisa subjectiva (quais deviam ser os padrões contemporâneos? Quais deviam ser os meus

valores? O que é que sinto em relação a isto tudo?)� (Sen, 1999 [1981]: 35).

7. Embora  o  critério  dominante  de  selecção  de  indicadores  nesta  abordagem  seja  o  de

reconhecimento do item como necessário pela maioria da população, através da aplicação de um

inquérito de opinião, o procedimento prosseguido por Mack e Lansley (1985) envolve igualmente

uma combinação de julgamento do investigador e de referências científicas na selecção inicial

dos itens.

8. Este Eurobarómetro apresenta a opinião dos inquiridos sobre o grau de necessidade de uma

série de 53 itens para a obtenção de um padrão de vida decente ou aceitável no país respectivo de

residência,  com  cinco  opções  de  resposta:  �Absolutamente  necessário,  ninguém  deveria  ser

privado�, �Necessário�, �Desejável mas não necessário�, �Nada necessário� e �Não sabe�. Os 53

itens estão organizados em cinco áreas: meios financeiros, condições da habitação, bens duráveis,

necessidades básicas e integração social.

9. Os  resultados  deste  Eurobarómetro  têm  sido  também  utilizados  em  alguns  estudos  para

determinar os pesos de cada um dos 9 indicadores seleccionados ao nível da UE numa medida

ponderada de privação material (e.?g., Guio et al., 2009; Rodrigues e Andrade, 2010). 

10. A formulação dos itens no Eurobarómetro é, em vários casos, diferente da formulação dos

itens utilizados na medida de privação material, pelo que a equivalência não é perfeita.

RESUMOS

O desenvolvimento de uma medida objectiva, consensual, adequada para a observação da pobreza

em  Portugal,  apoiada  em  investigação  científica,  e  que  permita  determinar  o  rendimento

necessário para obter o nível de vida mínimo aceitável no nosso país é um desafio importante que

se coloca à investigação social nesta área. O principal objectivo deste artigo é o de realizar uma

leitura crítica das principais abordagens à operacionalização do conceito de pobreza, apoiada em

resultados  de  investigação  recente.  Nesta  leitura  crítica  é  apresentado  um  quadro  teórico  e

empírico que pode �guiar� a investigação social na resposta ao desafio colocado. 
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The  development  of  an  objective  and  consensual  measure  to  study  poverty  in  Portugal,

supported by scientific research, and enabling the estimation of the income required to obtain

the minimum acceptable standard of living in our country is a major challenge facing social

research in this area. The main aim of this paper is to present a critical reading, based on results

of  recent research,  of  the main approaches to operationalize the concept of  poverty.  In this

critical  reading,  a  theoretical  and  empirical  framework  that  could  guide  social  research  in

responding to that challenge is presented.
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Bridges for Inclusion1

Sérgio Aires

 

Introduction

1 This article is based on the results of an European Transnational Project called Bridges for

Inclusion promoted, between December 2007 and November 2009, by the European Anti-

Poverty  Network  /  Portugal  under  the  PROGRESS  Programm  (European  Community

Programme for Employment and Social  Solidarity 2007-2013)  in partnership with the

following organizations:  European Anti-Poverty Network � Castilla-La Mancha (Spain),

Union Régionale des Entreprises d�Insertion � Languedoc Roussillon (France),  Flemish

Network  of  Associations  of  People  Experiencing  Poverty  (Belgium),  Anti-Poverty

Information Centre (Bulgaria), Caritas Romania Confederation (Romania), European Anti-

Poverty Network (Europe) and International Labour Office (Geneva � Switzerland).

2 The main objective of the project was to make a more clear and effective relationship

between employment, social welfare and social inclusion and to enhance strategies and

practices, particularly those coming from the fields of inclusive entrepreneurship, social

economy and local development, where this positive relation can be concretized.

 

Brief presentation of the project Bridges for Inclusion

3 The European Employment Strategy was established in Luxembourg fourteen years ago

(1997). Since then, the EU Member States tried to coordinate their employment policies

following common objectives which are defined and reviewed periodically. In 2000, the

Employment Strategy became one of the key pillars of the Lisbon Strategy, when a new

vision for the EU was forged based on the complementary triangle between economic,

employment  and  social  pillars.  At  the  same  time  the  European  Strategy  on  Social

Inclusion was born and the EU set itself the goal of making a decisive impact on the

eradication of poverty. Through the Open Method of Coordination the Member States

have  tried  to  coordinate  the  national  policies  of  social  inclusion  according  to  the
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objectives and indicators defined at the European level (Nice,  2001).  This was further

developed in 2005, when a streamlined process brought together other related OMCs on

pensions, health and long-term care to form the EU Strategy on social protection and

social  inclusion.  At  the same time,  the decisions made following the KoK report2,  to

refocus the Lisbon triangle on the two �poorer sisters�, (economy and employment) left

the social pillar isolated and subservient to the macro/micro and employment pillars. 

4 Even  though  the  process  of  �feeding  in  and  feeding  out�3 was  supposed  to  ensure

coherence between the two strategies, in reality, the liaison and communication between

European strategies for employment and social protection and social inclusion were not

strategic or effective. There weren�t sufficient or efficient �bridges� between these two

apparently  separated  �worlds�.  The  launch  of  the  Commission�s  Active  Inclusion

Recommendation in October 2008 was an important attempt to build these links based on

the three pillars. But how far is this being implemented, and what role can local/regional

initiatives  in  key  fields  like  social  economy,  local  development,  undeclared  work

contribute  to  really  ensuring  that  an  inclusive  labour  market  is  created,  and  that

employment plays its role in promoting inclusion? 

5 Social Economy in its different forms and levels has always played an important role

trying to �alleviate� this lack of coordination, providing specific instruments by which

people who were furthest from the labour market could be supported into decent work,

and/or social participation. These organizations (in their different structures, formats,

approaches and actions) have a large experience of social and professional integration of

social excluded groups overcoming, in their daily life, the obstacles of the policies that

are  developed  in  a  top-down  way  by  government  (and  not  counting  with  their

participation), from different ministries and national or regional departments. Therefore

this project has tried to collect evidence from different national settings of what specific

social and professional integration schemes and local development projects are actively

contributing to the implementation of active inclusion, and thus vital to fight poverty and

social exclusion, attempting to identify key success factors and obstacles.

 

Main objective of the Bridges for Inclusion project

6 The Bridges for Inclusion project aimed to identify how a more effective relationship can

be established between employment, social welfare and social inclusion strategies, built

on local experiences,  in order to provide guidance on how to enhance strategies and

practices. Priority has been given to assessing the role of these initiatives, in the context

of implementing the Active Inclusion approach, particularly those coming from the fields

of inclusive entrepreneurship, social economy and local development field.

 

Specific objectives of the Bridges for Inclusion project

� Conducting a European survey on social and employment inclusion, to produce a catalogue

of real �employment and social welfare for inclusion� measures and actions in each country

or region;

� Analyse the relevant actions concerning the connection between employment, inclusion and

protection (active inclusion) and social economy through a �peer review� exchange between

neighbouring national partners;
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� Demonstrate  (by  putting  in  evidence  concrete  actions  and  micro-projects)  the  power,

capability  and added value of  social  economy to produce active inclusion with different

target groups, through specific employment measures;

� Present  guidelines  for  inclusion  taking  in  consideration:  different  actors,  different

strategies, different publics and different contexts. 

 

The key actions developed by the Project to achive its objectives

a) European general overview on employment and inclusion policies

7 Development of a report with an overview on Employment and Social Inclusion policies

over the last 10 years in Europe.

 
b) National/regional overviews

8 Following the  same objective  of  the  general  overview,  a  set  of  six  national/regional

researches was made to identify key strategies, programmes and actions in the field of

the promotion of employment and the social welfare for inclusion in each of the country

partners. These reports from these six national overviews were presented and discussed

in national/regional workshops between different actors in order to identify key areas

and organisations to involve directly in the project.

 
c) Elaboration of the �Guidelines for Social Protection, Employment and Local

Development�

9 This document was made in the framework of the project expressly to help the various

partners in the designing and implementation of different strategies within their national

laboratories.

 
d) Mutual learning bilateral peer reviews

10 Each  partner  organised  a  peer  review to  receive  another  partner.  This  peer  review

offered the possibility to exchange different views and experiences and to better prepare

the design and implementation of the national laboratories of experiences.

 
e) National laboratories

11 Each partner selected a minimum of 3 and a maximum of 5 different experiences/

organizations  from  the  social  economy  field  which  had  as  one  of  their  focus  of

intervention  the construction  of  bridges  between  employment  and  inclusion.  These

organizations were invited to present their visions, their experiences and their needs and

in the light and objectives of the project they were orientated to put in practice � with the

support and consultancy from the partners in each country � strategies to better for

better building bridges between employment and inclusion strategies. These laboratories

and the activities implemented by the organisations were the basis for the construction

of this final product of this project: the guidelines to build better bridges for inclusion.
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Some key findings

12 In the beginning of the project we formulated a hypothesis on what were the necessary

bridges  to  ensure  that  employment  could  provide  an  adequate  bridge  to  inclusion,

particularly through social  economy and local  development approaches.  However,  we

discovered through the course of the project, particularly as a consequence of the work

done in the national laboratories, that other steps were necessary if these approaches

were to fulfil their objectives of providing an effective link through employment to social

inclusion. This analysis took us into a much broader debate about what kind of society we

wanted and what more fundamental changes were necessary to ensure that employment

could be an effective tool for inclusion.

13 Therefore through the work with the national observatories the partners identified the

interplay  between  3  key  factors  that  are  vital  to  ensure  that  employment  leads  to

inclusion, at a structural and strategic level. 

14 These structural bridges are:

 
a. Income 

15 The level of income defines how far the labour market is inclusive. Only if an adequate

living wage is provided can employment be considered an effective bridge to inclusion.

Low income disconnects employment and inclusion (employment is not inclusive � it is

only a job). The adequacy of income will depend on the degree of regulation on the labour

market, which depends in turn on how effective and accountable are the participatory

mechanisms of decision-making in employment and social policy fields. Income is a key

aspect  of  quality  of  work,  which  ensures  that  work  promotes  human  dignity  and

development rather than instrumentalizing people as �cogs� in the economy.

 
b. Participation and participatory decision making

16 Participatory  decision making  is  vital  at  all  levels,  if  inclusion is  to  be  a  reality  (at

national,  regional  and local  level).  Participation influences:  1)  the  power  of  decision

makers (their role and limits in decision making); 2) the level of income � throughout

participation in decision making about the income distribution (more generally � the

distribution  of  the  resources  that  are  available);  3)  the  degree  of  effectiveness  and

accountability of a strategy, project or service to its users; d) the capacity to empower

people in decisions on their own lives and of their communities.

17 Bridges connect or disconnect employment and inclusion depending on the way these key

elements  themselves  interact  and  are  interconnected.  Their  interactions  are  wide-

reaching and complex � they interact with each other and shape each other; in other

words � they constitute a complex whole which challenges in basic ways how we organize

our society and in whose interests.

 
c. Regulation 

18 Regulation by the state (at different levels to control the market and defend the public

good)  is  the  key  instrument  to  ensure  both:  a) the  adequacy  of  income  and  b)  the

effectiveness and scope of  participation,  i.e.,  what  procedures/methods are used,  the
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forms  and  effectiveness  (impact)  of  participation;  and  c)  defines  the  parameters  of

decision  making  �  puts  limits  on  the  scope  of  the  market  operations,  e.g.,  the

concentration of the power in laboratories. 

 

Eight key strategic steps identified:

19 We summarize some of the overarching learning from the project � organized in eight

key strategic steps which the partners have felt are crucial to make urgent progress on

building effective bridges between employment and inclusion. 

20 Eight key steps for ensuring effective bridges between employment and inclusion

1. Rethink the concept and indicators for employment and for social inclusion emphasizing the

importance of 3 key interlinking factors: income, participation and regulation.

1. 2. Reinforce the active inclusion concept (access to adequate income, quality services and

quality work � and the relevant policies) by: 

a) Including participation as a fourth element (next to adequate minimum incomes, access

to social services and quality employment); 

b)  Recognizing the autonomous importance of the four elements (instead of  the current

subordination to employment) and the importance of a genuinely integrated approach;

c) Regulating the implementation of the approach at EU and national level (e.g., through a

Directive on Minimum Income, guaranteeing access to services, minimum wages, etc).

2. Institutionalize civil participation in decision making (in employment and social policy, but

also in all other areas), based on two human rights officially recognized and adopted by the

UN in  the  previous  century  �  the  right  to  development  and  the  right  to  participate  in

development. Embed structured dialogue mechanisms which promote civil participation in

decision  making  in  the  EU�s  National  Action  Plans  process  on  employment  and  social

inclusion.

3. Give  new  support  to  bottom-up,  and  space  based  local  development  social  inclusion

approaches, which bring together key stakeholders and trial new approaches to supporting

active inclusion and to generating social inclusion. 

4. Ensure that revised policies to deliver inclusion, through employment and other means, are

actively supported through EU financial instruments � cohesion policy and structural funds.

5. Take urgent steps to embed ex-ante and post social impact assessment in employment as

well as economic and other policy fields through participative mechanisms, to ensure that

they contribute to delivering inclusion and provide step-by-step monitoring of the above

steps at EU, at national and local level.

6. Recognize, support and strengthen the capacity of the Social Economy to serve as a crucial

bridge  between  employment  and  inclusion,  by  providing  an  EU  legal  and  financial

framework  and  developing  a  charter  of  key  criteria  to  ensure  inclusion  through

employment  embedding  quality  employment/training  pathways,  integrated  support

services, guaranteeing adequate income and embedding participation and empowerment of

users in the management and delivery of services. 

7. Develop a more constructive approach towards the informal economy � with less emphasis

on penalizing individuals trying to survive in worsening economic conditions whilst taking

stronger action against  systematic  abuse and tax evasion by often large companies.  Use

lessons learned from the types of activities developed through the Informal Economy on

how to enrich inclusion through employment policies. Understand better the obstacles to

establishing legal economic activity and developing effective mechanisms to support steps

from the informal to formal economy.
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NOTAS

1. This article was written with the contributions of: Douhomir Minev � European Anti-Poverty

Network  /  Bulgaria,  Elizabeth  Santos  �  European  Anti-Poverty  Network  /  Portugal,  Elke

Vandermeerschen �  European Anti-Poverty  Network  �  Flanders  (Belgium),  Evelyne  Pereira  �

European Anti-Poverty Network � Castilla-La Mancha (Spain),  Florentina Constantin � Caritas

Romania,  Jordi  Estivill  �  Independent  Consultant  of  the  Project  Bridges  for  Inclusion,  Maria

Jeliazkova � European Anti-Poverty Network / Bulgaria,  Maria José Vicente � European Anti-

Poverty Network / Portugal, Raul del Viso � European Anti-Poverty Network � Castilla-La Mancha

(Spain), Sian Jones � European Anti-Poverty Network.

2. The Lisbon Strategy for growth and employment. Report from the High Level Group chaired by

Wim Kok. European Commission, November 2004.

3. Between the National Action Plans on Social Inclusion and the National Reform Programmes

on Growth and Jobs.

RESUMOS

O projecto Bridges for Inclusion tinha como principal objectivo identificar como é que poderia

ser estabelecida uma mais efectiva relação entre as estratégias de emprego, protecção social e

inclusão social, com base em experiências locais, de forma a evidenciar diferentes orientações e

práticas. Uma especial prioridade foi dada à forma como tais iniciativas são postas em prática,

particularmente  no  contexto  de  implementação  de  estratégias  de  inclusão  activa,  sobretudo

aquelas  que  provêm  do  campo  do  empreendedorismo  inclusivo,  da  economia  social  e  do

desenvolvimento local.  Este  artigo apresenta as  principais  conclusões  e  recomendações deste

projecto.

The Bridges for Inclusion project aimed to identify how a more effective relationship can be

established between employment, social welfare and social inclusion strategies,  built on local

experiences, in order to provide guidance on how to enhance orientations and practices. Priority

has been given to assessing the role of these initiatives, in the context of implementing the active

inclusion approaches, particularly those coming from the fields of inclusive entrepreneurship,

social  economy and  local  development  field.  This  article  presents  the  main  conclusions  and

recommendations of this project.
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A saúde e sua relação intrínseca com
o organismo e o ambiente
Inês Meira e Ana Patrícia Carvalho

 

Uma perspectiva ecológica da saúde

Se  a  saúde  resulta  do  equilíbrio  dinâmico  entre  o  organismo  e  o  ambiente,  com  a

iminência das alterações climáticas, a crise ecológica irá repercutir-se inevitavelmente

numa  crise  na  saúde:  �O  conceito  ecológico  de  saúde  pressupõe  harmonia  e

compatibilidade entre o organismo e o ambiente� (Hanari, 1999: 92).

A ecologia, como conceito, surgiu em 1866, quando Ernst Haeckel a definiu como o total

de relações dos organismos para com o mundo exterior (Hanari, 1999: 2). Por sua vez, o

conceito  de  promoção  de  saúde  é  relativamente  recente,  sendo  que  apareceu  pela

primeira vez ao público no século passado. No decorrer do seu desenvolvimento, este

tema foi marcado pela tensão entre duas abordagens, uma mais individualizada e focada

nos recursos médicos e outra mais orientada socialmente. Desde o relatório publicado

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a Carta de Ottawa para a Promoção da Saúde, que

esta  é  vista  tanto  como  reflexo  das  condições  sociais  como  dos  comportamentos

individuais. Ora, como refere Pamela Hartigan, �ser saudável é uma equação complexa

onde interagem muitos factores� (Ratzan et al., 2000: 14 e 15).

Segundo dados da Comissão Europeia, a interacção entre ambiente e saúde é mais íntima

do que comummente se pensa, estima-se que 20% das doenças nos países industrializados

se devem a factores ambientais, como seja o cocktail de químicos a que estamos expostos

no ar, na água e na comida. Assim sendo, é cada vez mais intensa a preocupação dos

cidadãos  com os  potenciais  impactos  que o  ambiente tem sobre a  saúde, pelo que a

Comissão Europeia criou a Estratégia Europeia de Ambiente e Saúde, que defende uma

abordagem integrada na resolução dos assuntos de saúde ambiental. Este programa tem

como objectivos: reduzir o peso das doenças criadas por factores ambientais na UE, com

especial  ênfase em grupos vulneráveis como as crianças;  identificar e prevenir novas
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ameaças à saúde causadas por factores ambientais; e fortalecer a capacidade da UE em

políticas na área (Comissão das Comunidades Europeias, 2005). 

Em 1986 realizou-se a primeira conferência internacional de promoção da saúde,  que

defendeu que

A  promoção  de  saúde  passa  pela  capacitação  dos  indivíduos  para o  controlo  e
melhoria  da  sua  saúde. Para  alcançar  um  estado  de  completo  desenvolvimento
físico,  mental  e  bem-estar  social,  um  indivíduo  ou  grupo  deve  ser  capaz  de
identificar e realizar aspirações, satisfazer necessidades e interagir com o ambiente.
(...) Por conseguinte, a promoção da saúde não é apenas responsabilidade do Sector
de Saúde, mas antes pressupõe estilos de vida saudáveis que contribuam para o bem
-estar de forma generalizada (Organização Mundial de Saúde, 1986). 

Neste relatório afirma-se que, uma vez que as condições e recursos fundamentais para a

saúde  são  tão  abrangentes  (paz,  abrigo,  educação,  alimentação,  rendimento,  sistema

ecológico estável, recursos sustentáveis, justiça e equidade social), a melhoria da saúde

requer alicerces seguros nas várias dimensões. É capital uma visão holística da saúde: �Os

pré-requisitos e perspectivas para a saúde não podem ser assegurados apenas pelo Sector

de Saúde. Mais importante será a acção concertada de todos os intervenientes: governos e

demais organismos sociais e económicos, organizações não governamentais, autoridades 

locais, indústria  e comunicação  social. Todos  os  indivíduos  se  vêem,  deste  modo,

envolvidos�, acrescenta-se no documento assinado na capital do Canadá. Por sua vez, uma

vida salutar é um garante para o desenvolvimento pessoal, social e económico, pelo que a

protecção do ambiente e a conservação dos recursos naturais deverá estar presente nas

estratégias  de  promoção da saúde e  de  crescimento dos  vários  países  e  nações.  Pela

primeira  vez,  a  Carta  de  Ottawa expressou  a  ideia  de  que  um  ecossistema  estável  e

consequentes recursos sustentáveis são pré-requisitos para a saúde. 

Segundo Julio Frenk, �A saúde é uma encruzilhada, visto ser o local de convergência de

todos os factores biológicos e sociais, do indivíduo e da comunidade, da política social e da

economia. (...) Além do seu valor intrínseco, a saúde é um meio para o avanço pessoal e

colectivo.  É,  portanto,  um indicador do sucesso alcançado por dada sociedade e suas

instituições governamentais na promoção do bem-estar, visto este último como o sentido

último do desenvolvimento� (Frenk, 1993: 469). O referido autor desenvolve o conceito de

saúde pública, defendendo que esta se deve modernizar, abrindo-se aos demais campos.

Frenk não está sozinho da sua tese, na conferência de 2004 da OMS, ficou escrito que �

Estamos particularmente preocupados com as doenças provocadas por riscos ambientais,

fardo  este  que detém sérios  impactos na  saúde  pública  a  nível  internacional�

(Organização Mundial de Saúde, 2004: 1). Segundo a OMS, as crescentes consequências

climáticas  requerem  uma  resposta  proactiva  e  multidisciplinar  dos  governos  e  das

organizações  internacionais.  A  OMS  defende  que  a  protecção  da  saúde  pública  e  do

ambiente  exige  previsão,  transparência  e  participação  democrática  significativa  das

partes interessadas nos processos decisórios, pelo que se compromete a reforçar a sua

colaboração a fim de apoiar as acções destinadas a melhorar o ambiente e a situação da

saúde  na  Comunidade  dos  Estados  Independentes,  bem  como  em  outras  áreas  que

necessitam de atenção especial, como os países do Sudeste da Europa.

Mais concretamente, a OMS defende a necessidade de um sistema de informação e de

pesquisa independente em saúde e ambiente, para que as decisões políticas possam ser

bem  fundamentadas  (exemplo  disto  é  a  referência  no  artigo  citado  da  produção  e

comercialização  de  grandes  quantidades  de  produtos  químicos,  com  efeitos  pouco

conhecidos para a saúde humana e para o ambiente). Deve-se igualmente avaliar bem os
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impactos  económicos  dos  diferentes  níveis  de  degradação  ambiental,  em especial  os

custos  directos  e  indirectos  suportados  pela  sociedade  no  tratamento  de  doenças

relacionadas com o ambiente. 

Os estilos de vida da população, as condições sociais dos cidadãos, o parque habitacional

existente e as suas imediações devem ser considerados no desenvolvimento de políticas

de habitação saudável e sustentável. Esta organização incentiva ainda o uso sustentável e

adequado de energias renováveis. Os seus propósitos podem ser sintetizados no excerto

seguinte: �Vamos fazer pleno uso das nossas comissões nacionais de desenvolvimento

sustentável para alcançar as metas da OMS, de modo a integrar a saúde nos planos de

desenvolvimento  sustentável,  colaborar  com  outros  sectores  sociais  e a  prestar

assistência de forma abrangente� (Organização Mundial de Saúde, 2004: 9).

Na obra de 2000, Alcançar a Saúde Global: Desafios e Oportunidades, é de destacar a mudança

de padrão dos perigos para a saúde:

As  ameaças  ambientais  para  a  saúde  humana podem  ser  divididas  em  �perigos 
tradicionais�,  associados  a  um  baixo  nível  de desenvolvimento  económico,  e  �
perigos modernos�,  relativos  à  industrialização.  Os  primeiros  estão relacionados
com a pobreza e o baixo nível de desenvolvimento económico e incluem: falta de
acesso  a  água  potável;  saneamento  inadequado;  poluição  do  ar  no  interior  das
habitações  devido ao uso de carvão e  de  biomassa;  e  eliminação inadequada de
resíduos sólidos. Os perigos modernos estão relacionados com o desenvolvimento
económico sem a adequada salvaguarda da saúde e do ambiente, bem como com o
aumento do consumo dos recursos naturais. Esses riscos incluem: poluição da água,
agricultura intensiva, poluição do ar pelos veículos a motor; alterações climáticas e 
destruição da camada de ozono (Ratzan et al., 2000: 14).

Se ainda restavam dúvidas sobre a influência do meio envolvente na qualidade de vida do

ser  humano,  do  prefácio  da  obra  Ecologia  da  Saúde destaca-se  a  afirmação:  �Ecologia

humana perfaz a totalidade das interacções relacionadas com o ser humano e o meio

ambiente, segundo uma visão holística de responsabilidade individual e de inter-relações 

entre indivíduos e ecossistema envolvente� (Hanari et al., 1999). De acordo com os autores

citados, o controlo da saúde é uma questão de profunda consciência, já que manter uma

nação  salutar  requer  equilíbrio  e  desenvolvimento  sustentado  no  seio  das  variadas

instituições que influenciam a saúde. 

Nota-se  uma crescente  compreensão e  aceitação,  tanto  a  nível  pessoal  como
intelectual, de que tudo está ligado entre si. Há uma percepção exponencial de que
o mundo é interactivo e dinâmico, pelo que se torna cada vez mais claro que os
estudos  tradicionais  não  abarcam  paradigmas  adequados  à  compreensão  de
fenómenos complexos, tais como a saúde, a cultura e as interacções entre o Homem
e Natureza (Hanari et al., 1999: 1).

Na mesma obra questiona-se:  �Como se cria  a  saúde? (...)  Os indivíduos criam saúde

interagindo uns com os outros e com os seus ambientes físicos. Uma estratégia de saúde

pública deve, assim, começar pelas definições da vida quotidiana em que a saúde se insere

� (idem: 50). Resumindo, pelas palavras de Ilona Kichbusch, �Saúde descreve a interacção

entre os seres humanos e o seu meio ambiente� (idem: 56).

 

Conceitos de saúde e doença

A área conhecida hoje como Sociologia da Saúde e da Doença consiste no resultado de

uma evolução  de  cerca  de  cinco  décadas,  desde  que  a  Sociologia  começou a  prestar

atenção à medicina, na década de 50. Na altura, o enfoque centrava-se no hospital e na
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profissão médica. Já nos anos 70, a Sociologia alargou a sua área de estudo aos contextos

profissional e familiar, enquanto originários das desigualdades. Esta evolução deve-se: à

compreensão de que os  cuidados de saúde não conseguem dar resposta definitiva às

doenças que,  com o envelhecimento populacional,  começam a marcar a condição dos

indivíduos; a influências marxistas que questionam as relações entre médico e paciente; e

a mudanças no funcionamento do sistema de saúde e suas relações com as esferas política,

económica e social (Cabral et al., 2002).

Com efeito, na segunda metade do século XX, Portugal assiste a mudanças demográficas,

políticas,  científicas  e  sociais  que  se  inter-relacionam.  Verifica-se  a  descida  da

mortalidade infantil e o controlo das doenças infecciosas, com o consequente aumento da

esperança média de vida. O que, por sua vez, levou ao aumento exponencial do peso da

população vulnerável às doenças crónicas e degenerativas associadas à velhice. Por seu

turno, os movimentos higienistas contribuíram para que a saúde passasse a fazer parte

das prioridades dos governos das democracias liberais. Contudo, assiste-se ao posterior

recuo  da  aposta  do  Estado  em assegurar  um sistema  de  saúde  universal  e  gratuito,

incentivando a partilha da gestão do referido sistema com o sector privado. 

Ainda  a  nível  nacional,  assinalam-se  avanços  na  medicina,  na  farmacologia  e  no

crescimento dos cuidados de saúde. Tais mudanças contribuíram para a desvalorização

dos factores ambientais, sociais e psicosociais na explicação e prevenção das doenças. A

estratégia política de melhoria da saúde pública e individual passaria então a reduzir-se

ao aumento da oferta e qualidade dos serviços de saúde e de medicamentos, notando-se a

tendência para a valorização da �cura� em detrimento da �prevenção�. No plano social,

persiste uma subida generalizada dos salários e melhorias na habitação e urbanismo, bem

como o aumento dos níveis de escolaridade e a democratização do acesso à cultura. Esta

situação favorável conduz à valorização da saúde não só enquanto condição física mas

também  como  equilíbrio  psicológico  e  social.  A  emergência  de  um  forte  discurso

individualista,  com  a  importância  da  responsabilidade  individual  (comportamentos

saudáveis) e a desvalorização do papel das instituições são a consequência da presente

tendência. 

Ainda segundo a obra de Manuel  Villaverde Cabral,  nos últimos vinte anos notam-se

crescentes desigualdades no acesso à saúde, apesar de esta ser a área em que o Estado

mais investe. Como se explica esta aparente incongruência? Visto boa parte dos gastos do

sistema de saúde serem empregados na aquisição de equipamentos de alta tecnologia,

medicamentos, salários dos profissionais de saúde e para o funcionamento da burocracia

administrativa.  Ou  seja,  o  problema  prende-se  na  distribuição  dos  recursos  pelos

diferentes níveis  do sistema de Saúde.  Quando a prioridade do sistema se centra em

princípios  de  efectividade  e  eficiência,  e  não  na  equidade,  depreende-se  que  os

investimentos não tenham tradução automática na redução das desigualdades.

Desde o século XIX que o indicador da mortalidade é utilizado como medida de referência

para  analisar  o  estado  das  desigualdades  perante  a  saúde,  visto  lidar  com  factos

inequívocos  que  geralmente  exigem  uma  declaração  oficial,  permitindo  desta  forma

padronizar  os  dados.  Contudo,  com  o  envelhecimento  populacional,  o  conceito  de

morbilidade tem vindo a ganhar terreno. Este segundo indicador, por sua vez, é mais

difícil de analisar, por ser subjectivo e envolver julgamentos pessoais relacionados com

expectativas  e  exigências  culturais  (segundo  a  obra  referida  anteriormente,  os  mais

desfavorecidos tendem a subdeclarar doenças crónicas).
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As desigualdades sociais, longe de estarem distribuídas de forma aleatória, atingem, de

forma sistemática, grupos desfavorecidos, uma vez que as condições materiais e sociais de

vida das populações originam alterações no organismo com consequências patológicas.

Sally Macintyre defende que �Em todas as sociedades conhecidas, os comportamentos

relacionados com a saúde física e mental e respectiva expectativa de vida tendem a variar 

entre os grupos sociais. Os eixos principais de variação incluem variantes como o estatuto

socioeconómico, o género, a etnia e o local de residência� (Macintyre, 2007: 1). Segundo a

autora, as desigualdades devem-se a: �Exposições específicas � como sejam profissões de

risco, alojamento precário ou demais eventos adversos �; comportamentos � de que são

exemplo as práticas de exercício físico, dieta alimentar ou comportamentos de risco como

o tabagismo e o alcoolismo �, e forças ou vulnerabilidades pessoais � sejam eles resiliência

ou capacidade de planear o futuro�. Contudo, para Macintyre, as causas fundamentais

prendem-se com as políticas internacionais, com as forças económicas e com as formas de

estratificação social de uma dada sociedade.

O Relatório Black (Townsend e Davidson, 1982) foi pioneiro nesta ligação de ideias, usando

variáveis para entender as desigualdades, onde se destacam: escolaridade, rendimento,

prestígio social da ocupação, nível de inserção em redes sociais, condições materiais do

alojamento, género, etnia, idade. 

Em relação à variável rendimento, um estudo americano cujo título encontra tradução em

Análise dos Múltiplos Factores de Risco concluiu que �os valores relativos à mortalidade

desciam de forma regular à medida que se subia de escalão de rendimento� (Macintyre,

2007:  41).  Também  Kunst  e  Mackenbach  fizeram  uma  investigação  em  nove  países

industrializados  que  levou  à  conclusão  de  que  �a  ordem  dos  países  em  termos  de

desigualdade de rendimento corresponde à sua ordem em termos de desigualdade de

mortalidade� (Macintyre, 2007: 46). Van Doorslaer considerou que a auto-avaliação do

estado de saúde varia em função da distribuição de rendimento, sendo que �nos países

com uma distribuição de rendimento mais igualitária,  era menor a variação da auto-

avaliação do estado de saúde entre grupos sociais inquiridos� (Macintyre, 2007: 46).

Já  relativamente  à  variável  trabalho,  é  sabido  que  as  condições  e  a  organização  do

trabalho têm um impacto indirecto mas cumulativo sobre a saúde do indivíduo. Locker

alertou para a importância dos �efeitos nocivos para a saúde das condições objectivas do

desempenho de determinadas funções, sobretudo na indústria� (Macintyre, 2007: 47). �Os

mais expostos são, de forma cumulativa, os trabalhadores menos qualificados, afectados

por tarefas penosas e perigosas� (Macintyre, 2007: 47), acrescentam Volkoff e Thébaud-

Mony. Com efeito, os trabalhadores manuais continuam a ser os que mais sofrem com as

mudanças do mercado de trabalho. O actual crescimento da �precarização� do emprego e

o aumento do desemprego levam a questionar quais serão as influências na esperança de

vida da presente geração.

Sob  o  prisma  da  variável  escolaridade,  considera-se  que  os  indivíduos  com  maior

escolaridade  têm  maior  capacidade  para  responder  a  campanhas  de  prevenção  e

promoção de saúde. Esta variável é muito importante, pois estrutura as hipóteses de vida

dos  indivíduos,  condicionando  a  carreira  profissional  e  o  rendimento  que  estes  irão

receber. Mackenbach fez um estudo na Holanda que revelou que, �à medida que sobe a

escolaridade dos inquiridos, menor é a incidência de doenças crónicas e melhor a saúde

auto-avaliada�  (Macintyre,  2007:  49).  Calwell  conduziu  uma  análise  interessante,  que

revelou existirem �países como o Sri Lanka, que, apesar do seu baixo rendimento per

capita, alcançam valores na esperança de vida muito próximos do «primeiro mundo» por
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influência da educação da população, sobretudo feminina� (Macintyre, 2007: 50), uma vez

que as mulheres desempenham geralmente o papel de garantes familiares.

Estilo de vida é outra variável referida na obra Saúde e Doença em Portugal, sendo que diz

respeito à influência dos comportamentos individuais sobre a saúde e a doença. Stroebe

realizou  vários  estudos  sobre  os  hábitos  salutares  e  preventivos  dos  indivíduos,

concluindo que a dieta e o exercício físico se relacionam com doenças cardiovasculares; o

comportamento na estrada com os acidentes;  o consumo de tabaco com o cancro do

pulmão; o consumo de álcool com a cirrose hepática; o comportamento sexual com a

transmissão da sida, e assim por diante (Macintyre, 2007: 59). Este autor acredita que a

prevenção  primária  é  uma  estratégia  de  saúde  mais  efectiva  do  que  a  alteração  de

comportamento, já que a irresponsabilidade individual, a falta de vontade e/ou motivação

para mudar, a ausência de informação/compreensão da linguagem da prevenção e do

risco dificultam a alteração dos hábitos nocivos para a saúde.

Relativamente à variável género, na sociedade portuguesa, as mulheres vivem mais do

que os homens mas apresentam índices de morbilidade mais altos. Paralelamente, nota-se

a tendência para as primeiras sobredeclararem e os segundos subdeclararem as doenças.

Grand afirma que �tanto na mortalidade como na morbilidade, os homens apresentam

entre si desigualdades mais acentuadas do que as mulheres, um fenómeno eventualmente

explicado pelo facto de o lugar das mulheres na hierarquia social não se resumir tanto,

como acontece nos homens, ao seu lugar na produção� (Macintyre, 2007: 65). Contudo, à

medida  que  os  modos  de  vida  se  aproximam  (ocupação,  comportamentos  de  risco),

também os níveis de esperança média de vida. Além de que as desigualdades do género se

relacionam com as desigualdades socioeconómicas. 

Por fim, interessa referir a variável idade, sendo que o estado de saúde do idoso é o

resultado cumulativo de todas as influências que afectaram o seu percurso de vida desde a

infância.  Os indivíduos com menor escolaridade,  menores rendimentos e que tiveram

ocupações  sobretudo  manuais  possuem níveis  de  morbilidade  sistematicamente  mais

elevados do que aqueles que se encontram no topo da hierarquia social. Contudo, são os

mais  ricos  que  gastam mais  dinheiro  em medicamentos  �  esta  é  a  chamada  lei  dos

cuidados inversos (Macintyre, 2007: 65). Com efeito, �as desigualdades na mortalidade

persistem nas faixas etárias mais altas, e porque a maioria da mortalidade ocorre em

idades  mais  avançadas,  a  desigualdade  na  mortalidade entre  os  idosos não  é menos

importante do que nas faixas etárias mais jovens� (Mackenbach, 2006: 13).

 

Os determinantes da saúde

Depois  de  analisadas  as  variáveis  que  explicam  o  acesso  diferenciado  à  saúde,  urge

dissecar melhor o próprio conceito de saúde, de modo a estudar em profundidade esta

temática.

Winslow definiu saúde pública como a ciência e a arte de prevenir doenças, prolongar a

vida e promover a saúde física e mental, bem como a eficiência dos esforços comunitários

de  saneamento  do  ambiente,  controlo  de  infecções  comunitárias,  educação  das

populações segundo princípios de higiene pessoal, organização de serviços de medicina e

enfermagem  que  garantam  diagnósticos  prévios  e  tratamento  de  doenças,  e  o

desenvolvimento de instituições sociais que assegurem um padrão de vida adequado à

manutenção da saúde de cada indivíduo da comunidade (Hanari et al., 1999: 38).
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Segundo José Coura, �o conceito de saúde tem evoluído ao longo dos anos, desde a sua

interpretação  mais  simples  e  antiga  como  a  «ausência  da  doença»  até  à  concepção

abrangente da Organização Mundial  de Saúde,  de um «estado de completo bem-estar

físico,  mental  e  social»�.  Contudo,  o  autor  considera  esta  descrição  ainda  incerta,

propondo a definição do conceito de saúde como �a completa adaptação do Homem ao

meio, preservando a sua integridade física, mental e social� (Carvalheiro et al., 2002: 29).

A obra citada aborda a  situação da saúde brasileira,  afirmando-se que �o caminho a

percorrer (�) ainda é longo e difícil� (Carvalheiro et al., 2002: 27). �Desde que a saúde foi

reconhecida como um direito do Homem, pela Declaração de Princípios da Declaração

Mundial  de  Saúde (1948),  os  governos  e a  sociedade ficaram implícita  e  moralmente

obrigados  a  desenvolver  estruturas  de  promoção,  protecção  e  recuperação  da  saúde,

capazes  de  atender  a  todos  adequadamente,  em  seus  respectivos  países.  Ocorre,

entretanto, que o desejo, a determinação e a possibilidade de atender ao compromisso

assumido quase sempre estiveram dissociados na maioria dos países que o assumiram�

(Carvalheiro et al.,  2002: 30). O que explica dever tanto à falta de recursos materiais e

humanos como ao mau planeamento político e à falta de um sistema de saúde no Brasil.

�É inegável que a saúde é um direito fundamental do ser humano (�) mas também é

verdade que a saúde tem um custo financeiro, de organização e de decisão política que

muitos países do terceiro mundo não podem pagar� (idem: 31), afirma José Coura. Assim

sendo, o poder económico das nações está directamente relacionado com a saúde das

respectivas populações, uma vez que �a pobreza continuará a ser o principal problema a

resolver para a protecção da saúde� (idem:  33).  Ainda segundo este aspecto, Francisco

Salzano  fala  da  �distância  entre  as  boas  intenções  e  a  fria  realidade  dos  recursos

financeiros� (idem: 40).

Apesar das exigências financeiras, tem havido avanços importantes no campo da saúde. A

Comissão das Comunidades Europeias fala numa �evolução cabal dos sistemas de cuidados

de saúde, em parte resultante do rápido desenvolvimento de novas tecnologias que estão

a  revolucionar  as  modalidades  de  promoção  da  saúde  e  de  previsão,  prevenção  e

tratamento das doenças. Neste contexto, são de referir, nomeadamente, as tecnologias da

informação  e  comunicação  (TIC),  a  inovação  genómica,  a  biotecnologia  e  a

nanotecnologia.�  (Comissão  das  Comunidades  Europeias,  2007:  3).  Estes  aspectos

inscrevem-se no objectivo estratégico geral  de prosperidade visado pela Comissão,  de

forma a garantir um futuro competitivo e sustentável para a Europa. 

Para  que  seja  possível  envelhecer  com  saúde  tornam-se  necessárias  acções  de
promoção da saúde e de prevenção da doença ao longo de todo o ciclo de vida dos
indivíduos,  que  abordem  questões  como  a  má-nutrição,  o  exercício  físico,  o
consumo de álcool, drogas e tabaco, os riscos ambientais, os acidentes rodoviários e
domésticos. A melhoria da saúde das crianças, dos adultos em idade activa e dos
idosos contribuirá para o desenvolvimento de uma população saudável e produtiva,
e apoiará o envelhecimento com saúde,  agora e no futuro.  Do mesmo modo,  ao
tomar  medidas  de  promoção  de  estilos  de  vida  saudáveis,  de  redução  de
comportamentos  nocivos  e  de  prevenção  e  tratamento  de  doenças  específicas,
incluindo as doenças genéticas,  contribuir-se-á para favorecer o envelhecimento
saudável. Importa promover activamente a medicina geriátrica, dando particular
atenção  à  prestação  de  cuidados  individualizados.  Os  cuidados  paliativos  e uma
melhor  compreensão  das  doenças  neurodegenerativas,  como  a  doença  de
Alzheimer, são também necessidades importantes a que se deve dar resposta. 
É  igualmente  apropriado  aprofundar  os  trabalhos  no  domínio  do  sangue,  dos
tecidos, das células e dos órgãos, abordando as questões relativas aos transplantes.
Para  sustentar  estas  medidas,  torna-se  necessário  intensificar  a  investigação,
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inclusivamente  mediante  estudos  longitudinais,  e  aumentar  as  capacidades  no
domínio  da  saúde  pública,  por  exemplo  mediante  o  reforço  das  estruturas  de
formação e de saúde pública. Tendo em conta a crescente pressão sobre as finanças
públicas resultante da evolução demográfica e de outros desafios, é fundamental
garantir que as acções empreendidas sejam eficientes e eficazes.� (Bruxelas, 2007:
8).

Este  relatório  de  2007  visa  promover  a  saúde  numa  Europa  envelhecida,  através  de

sistemas de saúde dinâmicos e das novas tecnologias.

Poderá o mundo alcançar a saúde universal no século XXI? Eis o que se questiona na obra

Alcançar a Saúde Global: Desafios e Oportunidades: �O século XX testemunhou uma revolução

na saúde humana e no bem-estar. (...) Enquanto algumas ameaças à saúde diminuíram, 

outras  surgiram,  tais  como  o  vírus  do  VIH e  novas formas  de  cancro .  Micróbios 

causadores  de  doenças tornaram-se  resistentes  aos medicamentos. Aspectos  da  vida

moderna parecem incentivar os comportamentos pouco saudáveis, como o tabagismo e as

dietas  ricas  em gordura� (Ratzan et  al.,  2000:  3).  Ou seja,  à  medida que se  verificam

desenvolvimentos  no  combate  às  doenças,  também  estas  vão  sofrendo  mutações,

consequência dos novos estilos de vida. 

�A transição da mortalidade nos países mais desenvolvidos envolveu uma mudança nas 

principais  causas de morte por doenças transmissíveis, tais como sarampo,  gripe e  a

varíola; para doenças  crónicas e degenerativas,  como é  o  caso de doenças  cardíacas,

cancro e enfisema. Esta alteração reflecte uma transição epidemiológica do estado de

saúde� (Ratzan et al., 2000: 8). A esperança média de vida aumentou significativamente ao

longo do século passado,  mas esta realidade trouxe novos problemas,  nomeadamente

relacionados com a morbilidade. 

Na  obra  já  anteriormente  referida  defende-se  que  a  descoberta  dos  microrganismos

causadores das doenças infecciosas e o reconhecimento de que a sua transmissão podia

ser evitada pela limpeza das mãos e dos instrumentos médicos revolucionou a prática

médica. Actualmente, doenças como o cancro e o enfarte, mas também a depressão, a

demência  e  a  esquizofrenia,  estão  a  aumentar  a  sua  proporção.  Ora,  �cada  tipo  de

problema exige uma estratégia diferente de prevenção e tratamento� (Ratzan, 2000: 25).

Com efeito, à medida que desafios anteriores são ultrapassados, outros novos surgem.

Entretanto,  é  gritante  a  distância  entre  países  desenvolvidos  e  países  em

desenvolvimento.  Segundo  Volney  Garrafa,  �apesar  do  espantoso  desenvolvimento

científico e tecnológico experimentado na segunda metade do século passado, mais de

dois  terços  da  população  do  planeta  continua  alijada  dos  benefícios  alcançados�

(Carvalheiro et al., 2002: 27). Aqui surge a noção do �hiato 10/90�, ou seja, �mais de 70

biliões  de  dólares  são  anualmente  aplicados  na  pesquisa  em  saúde  no  mundo,  com

recursos públicos e privados, mas apenas 10% dos mesmos recursos se destinam a doenças

que atingem 90% da população mundial� (idem: 17). 

As diferenças entre ricos e pobres reconhecem-se também porque �actualmente, os países

pobres carregam um «duplo fardo» de doenças (�) não tendo ainda controlado as doenças

transmissíveis, já estão assolados também pelas crónico-degenerativas� (Carvalheiro et al.,

2002: 17). 

Como Volney Garrafa defende, �as novas tecnologias e as informações estão, em grande

parte,  disponíveis.  O problema prende-se no acesso às mesmas.  Neste amargo mundo

«globalizado», acho cada vez mais difícil tratar o tema sem o politizar, uma vez que a

espécie  humana  já  conseguiu  dominar  as  técnicas  para  controlar  a  maioria  dos
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problemas�  (Carvalheiro  et  al.,  2002:  21).  As  variáveis  demográficas,  as  configurações

socioeconómicas, as crenças culturais e os recursos médicos mostram como a saúde é

vivida de maneira diferente consoante as diferentes realidades.

De onde vêm, então,  as doenças? Para Maria Erler,  deve-se investir no conhecimento

científico, pois �a genética e a biologia molecular podem contribuir para a prevenção,

controle, diagnóstico, tratamento e cura da maioria das doenças� (Carvalheiro et al., 2002:

39).  Já  José  Neto  tem uma opinião  diferente,  para  o  autor  �a  proporção  de  doenças

atribuíveis  somente  a  causas  genéticas  é  relativamente  pequena.  (�)  Mesmo

reconhecendo a contribuição de factores genéticos, é importante destacar que diferenças

na estrutura social, estilo de vida e factores ambientais continuam a ser responsáveis por

uma proporção de doenças bem maior� (idem: 21). 

Por sua vez, Victor Penchaszadeh afirma que:

a maioria  da população mundial  pode prevenir-se  da maioria  dos  problemas de
saúde actuais, com métodos conhecidos não genéticos: desenvolvimento económico
e  social  sustentável  e  infra-estruturas  de  água  potável  e  saneamento;  justiça  e
equidade  na  distribuição  das  riquezas  geradas  pela  actividade  económica;
aprovisionamento de alimentação, habitação e trabalho adequados; promoção de
estilos  de  vida  saudáveis,  actividade  física,  redução  do  stress,  diminuição  da
exposição  a  tóxicos  e  contaminantes  ambientais;  e  efectivo  direito  à  saúde
(Carvalheiro et al., 2002: 36).

Assim sendo, quem é o responsável pela manutenção do estado de saúde? A presente obra

apresenta  uma visão  interessante  a  este  respeito:  �A constituição  brasileira  de  1988,

paternalista como é, diz «a saúde é um direito do povo e um dever do Estado». Na minha

opinião, deveria dizer: «A saúde é um direito e um dever do povo e do Estado». Se o

indivíduo se embriagar, fumar, usar drogas, adoecer, tiver um acidente, ferir ou matar

outrem, somente o Estado é responsável pela sua saúde?� (Carvalheiro et al., 2002: 31).

Francisco Salzano sintetiza: �somos todos responsáveis pela busca de um mundo mais

saudável� (idem: 40).

Por sua vez, na obra Ecologia da Saúde, é afirmado o direito e o dever de o indivíduo agir

sobre a sua saúde:

A  percepção social  de  o  risco está  a  mudar  e está  a  influenciar a  reacção  dos
indivíduos. Surgirão  necessidades  de  acção  a  nível  internacional,  nacional  e
municipal,  bem  como  propostas  de  estratégias  individuais  e  movimentos  de
consumidores a favor da sustentabilidade. (...) A saúde das populações mudou com o
crescimento  económico e  consequente  amplificação  da distribuição  da  riqueza,
pressão para a mudança e reforma sociais, acção concertada em variados sectores e
estabelecimento de um sistema de prevenção para a população em geral (Hanari et

al., 1999: 54). 

Contudo, o papel das instituições não foi esquecido: �Os indivíduos podem melhorar a sua

saúde a nível individual, mas tal atitude deve ser reforçada e apoiada por medidas do

Sistema de Saúde� (Hanari et al., 1999: 52).

Um sistema de saúde ideal aposta na prevenção, através da informação, da educação, da

vacinação e de comportamentos saudáveis e, sobretudo, na melhoria da qualidade de vida

das populações, almejando o fim da pobreza. �Idealmente, o fornecimento de informação

e de serviços  de saúde passaria do hospital  para casa e da cura para a  prevenção e

respectivos cuidados pessoais� (Ratzan et al., 2000: 37).

É caricato pensar que na Feira Mundial de Nova Iorque, em 1893, especialistas previram

que o homem viveria até aos 150 anos, até ao final do século XX (Ratzan et al., 2000: 38). 
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A  questão � Poderá  o mundo  ser  saudável?� não  encontra resposta  simples.  Se
concertássemos todos os recursos e esforços para superar a pobreza, seríamos ainda
assolados  por  doenças  infecciosas  e  não  transmissíveis,  embora  a  níveis  mais
diminutos. Não devemos deixar de ter como objectivo a saúde para todos, mas é
certo que tal exigirá um compromisso e investimento no conhecimento científico
para  a  criação  de  um  novo  conceito  de  �saúde  ideal�.  Se nos  esforçarmos  por 
integrar a saúde em todos os sectores da sociedade e em gerar o mesmo nível de 
entusiasmo que  se  sente com  o  crescimento  económico,  poderemos  enfim
desenvolver um novo conceito de saúde (Ratzan et al., 2000: 44).

Concluindo, a saúde começa em casa, no trabalho, na escola, no governo e no ambiente.

Mas, sobretudo, começa em cada um de nós (Ratzan et al., 2000: 44).

 

Considerações finais

A doença e  o  sofrimento físico tocam,  de um modo geral,  a  todos.  Contudo,  como é

referido  na  obra  Ecologia  da  Saúde,  �há  muito  a  ter  em  conta  além  dos  valores  de

morbilidade e mortalidade� (Hanari et al., 1999: 75).

Actualmente, a saúde é definida pela Organização Mundial de Saúde como aquilo que diz

respeito ao estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a anterior e

limitada visão da ausência de doença ou enfermidade. Ora esta é uma definição positiva,

uma vez que anteriormente uma pessoa sã era sinónimo de não estar doente, destacando-

se uma acepção negativa do conceito. A contribuição da OMS introduz igualmente um

factor  dinâmico,  que  se  vai  moldando  pelas  vertentes  internas  que  influenciam

determinado estado de saúde. Por ser abrangente, a presente noção de saúde detém a

capacidade de adaptação a diversas situações sem perder o objectivo. Contudo, tem sido

alvo de críticas que a consideram utópica e inatingível.

Tal  como o conceito de saúde,  os conhecimentos tecnológicos e a prática clínica têm

evoluído ao longo da História e constata-se que este progresso não é proporcional ou

homogéneo  nas  várias  partes  do  globo.  Por  outro  lado,  prevê-se  que  as  iminentes

alterações climáticas  atingirão  mais  intensamente  os  países  em  desenvolvimento,

justamente aqueles que não contribuíram para o estado de crise climática. Por isso se

discutiu, aquando do Acordo de Copenhaga, sobre �responsabilidades diferenciadas� e

ficou  acordado  que  os  países  desenvolvidos  deverão  disponibilizar  aos  países  em

desenvolvimento �30 biliões de dólares anuais entre 2010 e 2012� e �100 biliões de dólares

anuais a partir de 2020� (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas,

2009).

A medicina tem progredido no sentido de uma visão mais alargada do Homem, que passa

a ser entendido não apenas na sua dimensão física mas também como ser social e cultural.

Deste modo, a política de saúde terá de se ocupar dos problemas variados que as referidas

situações  encerram,  o  que  exige  empenhamento  profundo,  resolução  atempada  dos

problemas,  estudo de casos e  conhecimentos a nível  jurídico e sociocultural.  Como é

referido na obra de Göran Dahlgren e Margaret Whitehead, �uma das estratégias mais

eficazes consiste  precisamente  em integrar objectivos  de  saúde  equitativos  nos  mais

variados campos: políticas socioeconómicas, programas para o crescimento económico,

impostos, emprego, educação, habitação, serviços sociais, transportes, serviços de saúde,

entre outros� (Dahlgren e Whitehead, 2006: 100).
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A nível nacional, os problemas que se situam ao nível do SNS � como é o caso da relação

médico/ paciente, a relação de doenças com o meio ambiente e com padrões culturais, ou

o estudo de comunidades profissionais � requerem ainda alguma investigação e análise. 

Paralelamente, assiste-se ao intensificar do interesse, e consequente procura, de métodos

alternativos e complementares ao presente sistema de saúde,  como sejam as práticas

orientais de Reiki, Yoga, Acupunctura, Shiatsu, Reflexologia e Ayurveda, condizentes com

um estilo de vida mais meditativo e consciente de que tudo está ligado a tudo (Hanari et

al., 1999).

O conceito de saúde evidencia um grau de interdependência com sectores variados, onde

se destacam o grau de desenvolvimento económico, a educação, a cultura, a segurança

social, o ambiente, a habitação, os transportes ou ainda a saúde animal. Contudo, o acesso

a determinados cuidados de saúde continua a depender das decisões políticas de cada

país, da importância que o governo lhes atribui em termos de Orçamento de Estado e de

políticas de incentivo e não apenas do referido desenvolvimento económico. Desta forma,

um  país  com  boas  condições  económicas  e  com  uma  razoável  distribuição  de

rendimentos, em princípio, proporciona níveis gerais da condição de vida que favorecem

a  recuperação  da  doença  e  a  manutenção  da  saúde.  A  saúde,  enquanto  direito

fundamental  inerente  à  condição  humana,  continua  a  caminho da  sua  concretização

plena.
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RESUMOS

O ambiente influencia a saúde de variadas maneiras: através da exposição a factores de risco

físicos, químicos e biológicos, e através de alterações relacionadas com o comportamento dos

indivíduos em resposta aos mesmos factores. As actividades humanas estão a afectar o clima, com

implicações graves para a saúde pública. Neste sentido, a construção de uma política de saúde

integrada constitui um dos grandes desafios das sociedades contemporâneas. A presente temática

começa a fazer parte tanto de propostas e projectos de empresas privadas, como de políticas

públicas, visto a sustentabilidade apenas funcionar quando todos os aspectos da sociedade estão

concertadamente envolvidos.

The environment influences our health in many ways: through exposure to physical, chemical

and biological risk factors and through changes related to our behaviour in response to these

factors. Human activities are affecting the climate, with serious implications for public health. In

this  sense,  the  construction  of  an  integrated  health  policy  is  one of  the  great  challenges  of

contemporary societies. This subject becomes part of both proposals and projects from private

companies,  as  public  policy,  since  sustainability  works  only  when  all  aspects  of  society  are

involved in concert.
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�Para mim é o 46 se faz favor�: A
neofilia e neofobia no consumo de
alimentos 

Luís Soares Luís

 

Introdução

1 O Homem, enquanto consumidor, tem de diariamente efectuar escolhas alimentares que

estão, por um lado, dependentes da variedade na oferta e do impulso de diversificação/

inovação e, por outro, de forma paralela, pela necessidade de ser prudente e desconfiar do

desconhecido, uma vez que todo o alimento novo constitui um perigo (Almeida, 2004). A

procura  de  novos  produtos  e  formas  de  alimentação  permite  ao  consumidor  atingir

objectivos  que  vão  desde  a  aceitação  social  tão  valorizada,  por  exemplo  a  nível  de

aparência física, até à integração social. Segundo Tian et al. (2001), os produtos que podem

ser classificados como sendo fora do normal podem servir de símbolos reconhecíveis de

individualismo ou integração em determinado grupo.

2 Numerosos  factores  desempenham um papel  na  resposta  comportamental  aos  novos

alimentos. Tuorila et al. (1994) consideram como mais importantes a qualidade sensorial, a

informação disponível (ou a falta dela) e as variáveis de natureza pessoal, tais como a

personalidade/atitudes  dos  potenciais  consumidores.  Segundo  Karsaklian  (2004),  a

personalidade pode ser considerada como a causa para que um individuo se comporte

praticamente sempre da mesma forma em diferentes situações. Assim, e relacionado com

o consumo, um indivíduo conservador tem tendência a consumir marcas conhecidas e

consagradas,  enquanto  um  não  conservador  será  mais  inovador,  tendendo  a

experimentar as novidades. Resultando da alteração do nível de vida, principalmente nos

países com economia de mercado,  verifica-se a perda de valores culturais próprios e,

segundo Schlosser  (2002),  o  que  as  pessoas  comem (ou  não  comem)  tem sido  desde

sempre  determinado  por  uma  relação  complexa  de  forças  sociais,  económicas  e
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tecnológicas  que  são  as  principais  responsáveis  pelo  facto  de  alguns  sectores  da

população, sobretudo nos meios urbanos, se mostrarem particularmente vulneráveis à

adopção  de  novos  padrões  de  consumo.  Este  facto  ocorre  essencialmente  devido  à

necessidade de realizar  refeições  fora de casa,  à  desorganização da vida familiar  e  à

desconexão urbana,  o que acelera,  facilita  e  aprofunda a adopção de novos produtos

(Peres,  1994).  Este aspecto é  reforçado por Bargh (2002),  que refere existirem outras

necessidades e pretensões no consumo além da motivação proveniente da informação e

dos conteúdos publicitários ou escolhas deliberadas. Tais pretensões, conjugadas com o

facto  de  se  observar  frequentemente  que  os  consumidores  experimentam  um  certo

cansaço ao consumir sempre o mesmo tipo de produto (os alimentos são um exemplo

típico), levam a que a oferta de variedades excite a sua curiosidade. Se por um lado o

hábito de consumir produtos cada vez mais industrializados pode ser considerado como

uma marca da modernidade (Bleil, 1998), não deixa de ser verdade que toda a necessidade

decorre de uma privação e da procura por satisfação. É essa procura que leva à pesquisa,

desenvolvimento,  produção  e  disponibilização  de  produtos  que  possam  suprir  com

eficácia tal procura.

3 Os consumidores dos nossos dias têm receios e conflitos que envolvem a alimentação e a

saúde, com a agravante de as normas sociais relacionadas com alimentos e a composição

das  refeições  estarem em plena mutação,  deixando um vazio  que acentua os  receios

(Connors et al., 2001). Surge assim um desafio no desenvolvimento de novos alimentos,

que consiste em prever e controlar o consumo por parte de pessoas que estão a responder

a estímulos sensoriais, que nunca fizeram parte da história da evolução (Galef Jr., 1996).

As mais recentes tendências dos novos produtos alimentares apontam para a preocupação

com a saúde, verificando-se que os produtos alimentares têm cada vez menos tempo de

vida  comercial,  resultado  da  permanente  inovação  que  visa  manter  o  dinamismo do

consumo em cada uma das famílias. Na categoria de novo produto alimentar cabem todos

os produtos que constituem verdadeiramente inovação, assim como aqueles aos quais

foram acrescentadas novas valias (ingredientes ou embalagens) e alimentos étnicos ou

não tradicionais  (Duval  e  Biere,  2002).  Não existe porém uma única definição que se

aplique a um novo produto. Por exemplo, uma nova embalagem para um produto antigo

justifica a denominação de novo produto. 

 

Neofilia e Neofobia

4 As escolhas alimentares  ficam marcadas pela dicotomia entre a  neofilia  e  a  neofobia

alimentares.  A neofilia  alimentar é caracterizada pela tendência para a exploração,  a

necessidade de mudança, de novidade e de variedade. Por sua vez a neofobia alimentar

está relacionada com a prudência, o receio do desconhecido e a resistência à inovação.

Caracterizada  pela  flexibilidade  de  comportamento  dos  animais,  a  neofilia  permite  a

adaptação às alterações ambientais. A inovação e a capacidade de criar novas atitudes são

vitais  para  o  êxito  das  espécies,  tendo  a  aquisição  de  informação  através  de

comportamentos  e  a  consequente  transmissão  social  a  vantagem  de  originar  novas

aptidões e possibilidades. É, pois, consensual a relação entre neofilia e inovação (Day et al.,

2003).  Almeida (2004)  considera que o comportamento neofílico na alimentação,  pela

diversificação  de  fontes  de  nutrientes  que  acarreta,  contribui  para  a  satisfação  das

necessidades nutricionais e para a necessária variedade que caracteriza uma alimentação

saudável, permitindo ainda aproveitar todas as vantagens que são por vezes associadas a
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estes produtos, nomeadamente no que respeita às alegações de saúde. Para o indivíduo

que apresenta um comportamento neofílico, a incerteza associada ao consumo de um

alimento novo, logo desconhecido, pode constituir por si só um estímulo à prova, o que

revela  uma  elevada  aceitação  da  incerteza  por  parte  destes  indivíduos  quando

comparados com os neofóbicos (Tuorila et al., 1994). 

5 O desenvolvimento tecnológico e científico que experimentamos permitiu debelar grande

parte dos perigos associados aos alimentos, apesar de em alguns países desenvolvidos se

verificarem  surtos  de  salmonelose  e  perturbações  relacionadas  com  Campilobacter e

Listeria monocytogenes, (Tuorila et al., 1994; Miyagishima, 1995; Wilcock, 2004), tal redução

contribui para o aumento da confiança dos consumidores e facilita a aceitação de novos

alimentos e consequente incorporação na alimentação. Por seu lado, a neofobia alimentar

é considerada um distúrbio alimentar, que é definido por Marcontell et al. (2003) como

sendo um medo de experimentar novos alimentos, que no seu extremo pode conduzir à

má-nutrição, limitação da função social e dificuldades psicológicas. Pliner et al. (1993) e

Pliner e Melo (1997) referem que a neofobia representa uma protecção num ambiente

que, do ponto de vista alimentar, pode ser potencialmente hostil, tendo como tal valor

adaptativo, já que durante a história da evolução humana certamente existiram muitos

riscos e perigos relacionados com os alimentos. Existem no entanto outros factores que

condicionam a neofobia. Flight et al. (2003) referem não haver registos de comportamento

neofóbico na Austrália e justificam esse facto com a variedade cultural aí existente. Assim

sendo,  o  factor  �cultura�  parece  sair  reforçado,  estando  a  diversidade  cultural

relacionada com uma certa neofilia, quanto mais não seja pela vulgar exposição a diversos

alimentos e sabores. Rigal et al. (2006) referem que o comportamento neofóbico não é

grandemente alterado pela exposição a uma maior variedade de produtos, verificando-se

apenas uma alteração nas preferências dos alimentos e consequente diversificação. 

 

O consumo de novos alimentos

6 Numa sociedade em que seja corrente o comportamento neofóbico, este pode constituir

um  entrave  para  o  consumidor,  uma  vez  que  impede  o  aproveitamento  dos  novos

alimentos  mais  nutritivos  e  promotores  de  saúde.  Torna-se  assim  necessário  o

desenvolvimento de técnicas que aproximem o consumidor dos alimentos. Vários autores

(Pliner et al. 1993; Tuorila et al., 1994) referem algumas dessas técnicas, nomeadamente

facultar informação sobre o produto ou envolvê-lo em aspectos familiares (por exemplo,

as crianças apresentam maior facilidade em consumir novos produtos se estes forem

introduzidos na sua dieta pela mãe em vez de um estranho), ou ainda a incorporação, no

novo alimento, de um sabor familiar que proporcione ao consumidor uma referência que

irá facilitar a aceitação do mesmo. Raudenbush (1999) e Pliner e Stallberg-White (2000)

consideram  que o  grau  de  neofobia,  quer  em  humanos  quer  em  animais,  está

directamente  relacionado  com  o  grau  de  familiaridade  da  situação  que  rodeia  a

experiência. O comportamento neofóbico é muito observado em idades pré-escolares e

manifesta-se  na relutância  em ingerir  alimentos  que são considerados  estranhos.  Tal

comportamento  pode  ser  atenuado  com  a  experiência.  De  facto,  se  a  criança  tiver

oportunidade de provar os alimentos em condições favoráveis,  estes acabarão por ser

aceites. Este comportamento deve ser considerado como uma resposta normal e mesmo

como uma adaptação da criança. Cooke et al. (2006) referem que em crianças de idades

compreendidas entre os 4 e 5 anos a neofobia está associada ao baixo consumo de frutas e
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vegetais, não havendo associação com o consumo de alimentos ricos em amido ou snacks.

Arvola et al. (1999) e Liem e Mennella (2004) revelam que o comportamento neofóbico das

crianças é condicionado pela mãe, como principal influenciadora da dieta. Assim, quanto

maior for a neofobia na mãe, menor será a diversidade de alimentos experimentada pela

criança.  Num estudo realizado em 1994,  Pliner  comparou a  resposta  de pais  e  filhos

perante alimentos novos e familiares, tendo observado que a neofobia das crianças estava

directamente relacionada com a dos pais.  Verificou inclusive que os pais  conseguiam

prever quais os alimentos que seriam rejeitados pelos seus filhos, no entanto, e como nota

de interesse, verificou-se que os pais eram mais neofóbicos que os filhos no que respeita a

alimentos de origem animal quando comparados com os de origem vegetal. Existe assim

uma carga afectiva ligada à alimentação, uma vez que esta é uma das primeiras trocas

efectuadas  entre  país  e  filhos.  A  tendência  para  a  rejeição  de  alimentos  é  ainda

influenciada por factores individuais associados à ansiedade e procura de sensações. Um

indivíduo  que  esteja  adaptado  a  um  modo  de  alimentação  tem  tendência  para,

sistematicamente, procurar os alimentos que já está habituado a ingerir (Loewen e Pliner,

2000). Pliner et al. (1995) estudaram a relação do medo e da fome no comportamento

neofóbico  dos  seres  humanos  em  relação  a  novos  alimentos.  Concluíram  que  os

participantes que foram sujeitos a situações de �menos fome� (privados de comida há

duas ou menos horas) e menos medo (assistir a uma palestra) eram menos neofóbicos que

os participantes expostos a maior fome (privados de alimentos há cinco ou mais horas) e

maior medo (proferir uma palestra).  Assim, parece que situações como estas também

condicionam o comportamento neofóbico. Se bem que até ao momento não tenham sido

encontradas  claras  associações  entre  personalidade  e  comportamento  alimentar,  a

vontade e disponibilidade para experimentar novos alimentos revela-se relacionada com

uma personalidade que valoriza a  procura de sensações,  assim como preferência por

alimentos  picantes,  carne  e  bebidas  alcoólicas  (MacNicol,  2003).  O  estudo  do

comportamento  do consumidor  e  sua  relação  com  o  consumo  de  alimentos  são

fundamentais para o conhecimento do Homem como consumidor e a sua capacidade para

aproveitar a evolução tecnológica e cultural da alimentação em benefício da sua saúde e

esperança de vida. 

 

Estudo do comportamento no consumo de alimentos
do consumidor da Região de Lisboa

7 Luís (2010), no âmbito dos trabalhos realizados para a obtenção do grau de Doutor em

Saúde  Pública,  e  com o  objectivo  de  contribuir  para  entender  o  comportamento  no

consumo de alimentos, realizou um inquérito por questionário que foi aplicado a uma

amostra estratificada, de 384 indivíduos (Krejcie e Morgan, 1970) com mais de 15 anos de

idade, da Região de Lisboa, distribuída etariamente, de acordo com o Censos 2001, da

seguinte forma:
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Figura 1 Distribuição dos inquiridos por classe etária

Esta amostra foi estrati cada, segundo a idade e sexo, pelos 18 concelhos da Região de Lisboa, de
modo a determinar o número de questionários a realizar. Esta distribuição pode ser observada na
Tabela 1.

 
Tabela 1 Estratificação da amostra por concelhos: número de questionários a aplicar

Concelhos

 

Amadora Cascais Lisboa Loures Mafra Odivelas Oeiras Sintra
V.  F.

Xira
Alcochete Almada Barreiro Moita Montijo Palmela Se

15

a

24

2 2 2 2 6 6 2 2 1 1 2 2 2 2 4 4 2 2 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 2

25

a

44

4 4 4 4 13 13 5 5 1 1 3 3 4 4 12 12 3 3 0 1 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 4

45

a

64

4 4 4 4 13 14 4 6 1 1 3 3 4 4 6 7 2 3 0 0 3 4 2 2 1 1 1 1 1 1 3

65 2 3 2 2 9 14 2 2 0 1 1 2 2 2 3 4 1 1 0 0 2 3 1 1 0 1 0 1 0 1 1

No que respeita à escolaridade, os indivíduos inquiridos apresentam na sua maioria
habilitações literárias entre o 5.º e o 9.º ano (terceiro ciclo) ou entre o 10.º e o 12.º ano
(secundário), como pode ser observado na gura que se segue.
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Figura 2 Distribuição dos inquiridos por escolaridade

8 Quando este parâmetro é analisado considerando o grupo etário dos inquiridos, é notória

a evolução da aposta na educação na última metade do século passado, que se traduz na

diminuição drástica  do número de indivíduos  com a escolaridade ao nível  do ensino

primário e aumento do nível superior de ensino.

 
Figura 3 Relação entre a escolaridade e o grupo etário dos inquiridos

9 O  rendimento  é  um  factor  determinante  no  consumo  dos  indivíduos  e  famílias,  os

inquiridos declaram, na sua maioria, um rendimento líquido mensal do agregado familiar

entre os 600 e os 1499 euros (62%).
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Figura 4 Distribuição dos inquiridos por rendimentos

10 Tendo também sido averiguada a relação entre o rendimento e o grupo etário, verificou-

se que os indivíduos mais velhos são os que apresentam menores rendimentos (cf. Figura

5) e são também aqueles que apresentam menor escolaridade, o que parece revelar uma

relação entre o nível de escolaridade e este factor.

 
Figura 5 Relação entre o rendimento e o grupo etário dos inquiridos

 

11 As questões referentes aos aspectos relacionados com o consumo de novos alimentos

procuram identificar a aceitação destes produtos, que muitas vezes apresentam alegações

de saúde, junto dos consumidores e o seu consumo. As respostas revelam que ambos os

sexos  apresentam  neofilia,  sendo  as  inquiridas  quem  revela  maior  apetência  pela

aquisição de novos alimentos com alegações de saúde. Verifica-se ainda que a neofilia está

directamente relacionada com o nível de escolaridade, o que pode indiciar o facto de um

maior nível de experiências e conhecimentos poder traduzir-se numa maior abertura à

experimentação  e  inversamente  relacionada  com  o  rendimento,  este  facto  pode  ser
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explicado  pela  maior  disponibilidade  económica,  que  obviamente  facilita  a

experimentação.

 
Figura 6 Relação entre o nível de escolaridade e a neofilia dos inquiridos

12 No que respeita à idade, são os indivíduos mais velhos (65 ou mais anos) que apresentam

um comportamento neofóbico, o que parece demonstrar um maior conservadorismo no

consumo  de  alimentos,  que  tem  implicações  no  consumo  dos  novos  alimentos  com

alegações de saúde. De salientar que os inquiridos com idades compreendidas entre os 25

e os 44 anos, seguidos pelos indivíduos com idades entre os 45 e 64 anos, são os que

apresentam maior apetência por novos produtos com alegações de saúde. 

 
Figura 7 Relação entre a compra de alimentos com alegações de saúde e o grupo etário dos
inquiridos
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13 O surgimento no mercado deste tipo de produtos que apresentam alegações onde se

declara, ou sugere, a existência de relação entre o seu consumo e a saúde tem levantado

um  conjunto  de  questões  legais  e  de  protecção  do  consumidor  que  passam  pela

necessidade de comprovar e fundamentar cientificamente essas alegações de modo a que

não ocorra risco para a saúde pública.

14 O estilo de vida, nomeadamente das populações mais urbanas, é favorável à aceitação

destas alegações, nomeadamente aquelas que se referem a benefícios para a saúde, daí

que  se  verifique  o  consumo  por  parte  de  indivíduos  que  do  ponto  de  vista  etário

constituem a grande parte da população activa.

15 O desenvolvimento de novos  produtos  faz  parte  da relação entre  o  consumidor  e  as

indústrias  agro-alimentares,  só um consumidor informado/educado poderá exigir  por

parte  destas  últimas  alimentos  que  permitam  ao  consumidor  responder  às

recomendações nutricionais, assim como desenvolver produtos saudáveis que respondem

às necessidades de consumidores cada vez mais atentos e conscientes da importância que

a qualidade dos alimentos ingeridos tem e da sua implicação na segurança alimentar. O

Homem necessita de inovar e diversificar na sua alimentação, é esta a razão por que

aceita novos produtos alimentares, no entanto só o poderá fazer em segurança se estiver

na posse das informações necessárias para realizar as escolhas adequadas. Cabe a todos

nós  proporcionar  ao  consumidor  essa  informação  de  modo  a  que  possa  adquirir  a

capacitação fundamental para o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis.
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RÉSUMÉS

Nas  sociedades  modernas  globalizadas,  o  consumidor  de  alimentos  é  confrontado  com  uma

variedade de produtos, motivações, valores e necessidades que ultrapassam o propósito básico da

alimentação.  Parece  evidente  que  o  consumidor  exibe  frequentemente um  comportamento

paradoxal ao adquirir produtos cujas características não conhece, reconhece ou mesmo ignora se

satisfazem as suas necessidades.

Coloca-se então a questão: o que leva um consumidor a comprar um produto do qual quase nada

sabe? Porque coloca no seu prato um alimento que desconhece?  Muitas  vezes  o  consumidor

utiliza informação de produtos já existentes para �reconhecer� os novos produtos,  por isso é

frequente as  inovações partilharem características  sensoriais  com produtos  reconhecíveis,  de

modo a facilitar a sua aceitação. Apresentamos alguns resultados da aplicação de um inquérito

por questionário a uma amostra de 384 indivíduos, com mais de 15 anos de idade, da Região de

Lisboa, que permite contribuir para o conhecimento destes consumidores e da sua relação com os

novos alimentos.

In modern global societies, food consumer faces a variety of products, goals and needs that go

beyond the basic  feeding propose.  It  seems clear that consumer behaves paradoxically  when

buying a product that is unknown and sometimes ignoring if it will fulfill its needs. 

There are questions that must be answered. What makes a consumer buy an unknown product?

Why consume a completely strange food? It  is  usual that new food products imitate familiar

foods in order to achieve acceptation. Some results of an inquiry, applied to a stratified sample

(384 individuals, over 15 years old) of the population of Região de Lisboa, proposing to contribute

to the understanding of consumer�s relation with novel foods are presented.

INDEX
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