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As duas faces do ser

Em A Piedade e a Forca, Bronislaw Geremek (1995) interpreta no tempo longo
do Ocidente as representac;oes e as praticas do pauperismo, bern como as suas
transformac;6es. Posic;oes extremas que traduzem concepc;oes contraditorias
perante a pobreza e 0 pobre, urn as vezes considerado "santo", objecto de cari
dade, instrumento de redenc;ao e vftima de uma sociedade profundamente
desigual, outras vezes "maldito", escoria da sociedade, subclasse de vfcios e
pecados, desprezada e condenada. Robert Castel encontra tambem essa
"inultrapassavel ambiguidade" na figura do mendigo valido da Idade Me
dia, a imagem do Deus ambivalente - das passagens e das transic;oes - de
dois rostos contrapostos: "Quando se desconstroi a noc;ao de mendigo valido,
esta revela-se uma contradic;ao insoluvel. Como Janus, e urn ser de duas faces.
Por urn lado, ele olha para a assistencia, porque e carente de tudo; mas, por
outro, apela a repressao, porque e apto para 0 trabalho e deveria viver do 50
frimento do seu corpo. Ora, a condenac;ao do mendigo valido e a de urn usur
pador: alguem que se apresenta como urn potencial beneficiario da
assistencia, quando pertence a obrigac;ao do trabalho. Ora se reconhece, ou se
suspeita, que nao e responsavel pela sua situac;ao e a porta da assistencia en
treabre-se para ele" (1995: 69).
o conceito de pobreza, na Idade Media, assume contornos particulares,
caracteristicos de urn perfodo historico que toma a Sagrada Escritura e 0 te
mor do dia do Jufzo Final como referencias ideologicas. 0 ethos medieval cris
tao concebia a pobreza como valor espiritual da renuncia; valorizavam-se os
comportamentos voluntarios que ambicionavam a salvac;ao atraves de uma
vida ascetica - por parte das elites ou dos frades das diversas ordens mendi
cantes que faziam voto de pobreza - e que se operacionalizavam em "sinais
exteriores da abnegac;ao e da humildade caracterfsticos da verdadeira indi
gencia: vestes pobres, vida austera sem domidlio nem haveres, estatuto
social precario ( ... ), padecimentos e mortificac;oes inerentes a uma vida de pe
nuria " (Geremek, idem: 28). A par destes pobres "por opc;ao", existia tambem
uma multidao que involuntariamente conhecia a mais absoluta miseria e que
era assistida por praticas caritativas e esmolas dos endinheirados, que faziam
tambem doac;oes a Igreja, a instituic;oes de misericordia, conventos, hospitais
e confrarias religiosas . "Nas ruas, nos adros das igrejas, nas feiras, durante as
procissoes e festas, 0 enxame dos pedintes atrafa a piedade dos transeuntes
com alaridos, ao que se chamava entao a/rotar pedindo - e muitas vezes can
tando ao som de instrumentos", narra Joel Serrao (1971, Vol. III: 19). Os po
bres eram necessarios a salvac;ao dos ricos e dos poderosos, a redenc;ao dos
pecados na purgac;ao post mortem e como urn "investimento no Alem". Ecom
esta expressao que MariaJose Tavares explica a "utilidade" dos pobres: "Era a
sobrevivencia material de uns pela salvac;ao eterna de outros, precisamente
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daqueles a quem Deus, na sua omnipotencia, tinha cumulado de mais mere
cimentos, ou seja, de maior riqueza e poder e, como tal, mais the seria exigido
no dia do Jufzo Final" (1989: 66-67).
Na doutrina eclesiastica, a miseria ffsica e real era concebida como uma
circunstancia vergonhosa que conduzia as suas vftimas para 0 vieio. Aqueles
que conheciam involuntariamente a miseria material eram associados a urn
estilo de vida e costumes particulares que passavam pela preguic;a, relaxa
mento e embriaguez, assim como a concretizac;ao de pecados especfficos:
" 0 que 0 povo ama e 0 desafogo. A miseria engendra 0 pecado mortal da in
veja; este e 0 pecado disseminado entre os pobres, tornados que sao de cobic;a,
ciume e revolta contra 0 seu destino. Recusando-se aceitar com humildade a
sua condic;ao, eles opoem-se a vontade divina a ponto de desafiar Deus, co
metendo furtos, por exemplo, para escapar a miseria" (Geremek, idem: 39),
A exaltac;ao do cristianismo dirigia-se rna is para a figura do doador do que
para a do pobre, tratado como mero objecto de caridade e nao como sujeito da
comunidade crista.
A doutrina teologica da caridade deste perfodo foi pensada por Gerhoch
von Reichersberg, urn pensador social do seculo XII, a partir da distinc;ao, por
referencia a figuras biblicas, de dois tipos de pobres: os "pobres com Lazaro"
(pauperes cum Lazaro), ou seja, a populac;ao que vivia na rniseria e que era objecto
da assistencia da Igreja e dos Mis e os "pobres com Pedro" (pauperes cum Petro),
que representavam, fundamentalmente, 0 clero enquanto classe social onde a
pobreza voluntaria fazia parte da sua pr6pria condic;ao (d. idem: 34). Esta se
gunda categoria, que expressa uma pobreza voluntaria em prol da perfeic;ao
crista, consistia numa opc;ao de vida que nao 56 revelava uma perspectiva
contraria a riqueza acumulada pela Igreja e pelo clero, como tambem uma
reacc;ao contra a concentrac;ao de urn novo tipo de riqueza nas cidades: as al
terac;oes no modo de vida urbano e no caracter das suas actividades economi
cas suscitavam inquietac;6es morais, A cidade e a sua vida eram condenadas
como "obra de Cairn",
Embora a concretizac;ao do espfrito da pobreza pudesse constituir urn
fenomeno voluntario de exclusao, 0 seu espfrito medieval nao se reduziu a
uma dimensao negativa . 0 voluntarismo na pauperizac;ao dos indivfduos
que acediam a esta condic;ao de motu proprio fazia com que surgissem como
seres excepcionais. Este nao era, porem, nem 0 caso das classes trabalhadoras
em situac;ao de "miseria laboriosa" nem - citando os grupos vulneraveis a
pobreza e marginalizados apresentados por H, Baquero Moreno (1997) - dos
velhos, doentes-aleijados, vagabundos, judeus, muc;ulmanos e negros quan
do se viam forc;osamente remetidos para a carencia extremada. Nao havendo,
no ambito dos valores, urn elo comum entre uns e outros, 0 que ocorria era
que a excepcionalidade da renuncia como urn fim estimulava a misericordia.
De qualquer maneira, a atitude caridosa e assistencial parava, ja na Alta Ida
de Media, em conjunturas econ6micas fortemente depressivas ou em
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circunstancias de mao-de-obra insuficiente. Nesses periodos, 0 trabalho era
decreta do como obrigatorio e os que nao queriam trabalhar eram banidos da
cidade e objecto de repressao. Em Portugal, por exemplo, a Lei das Sesmarias
de 1375, promulgada no reinado de D. Fernando, visava "0 aumento dos pro
letarios rurais, compelia ao trabalho agricola os ociosos, os vadios e os mendi
gos que pudessem fazer servic;o de seu corpo" (Serrao, idem, Vol. IV: 239).
Nesta linha de repressao da "vadiagem ", seguiram-se as Ordenac;oes
Manuelinas.
Assistir os pobres era func;ao da Igreja. Esta instituic;ao dedicava parte
dos seus proventos ao apoio a pobreza, encarregava-se da gestao das doac;oes
e legados que Ihe eram feitos e cabia-lhe a distribuic;ao das esmolas pelos po
bres, funcionando como estrutura mediadora de "uma troca de dons entre 0
homem e Deus que passava pelo proximo, fosse ele 0 pobre involuntario ou 0
voluntario, ambos mediadores, na terra, da salvac;ao do ofertante" (Tavares,
idem: 124-125). Dai que qualquer tipo de pobre "servisse" a finalidade deseja
da, fosse ele urn mendigo conhecido da terra ou urn peregrino. 0 sistema car i
tativo medieval estava organizado de tal maneira que existiam pobres que
usufruiam inclusivamente de ajuda regular e permanente: os "pobres pensio
nados", titulares de prebendas ou pensoes. Eram normalmente velhos, orfaos
e enfermos. So nos seculos XII e XIII e que a prMica da caridade se expande as
elites burguesas, emancipando-se deste m odo a ajuda individual p erante 0
papel da Igreja. Neste sentido, comec;a a haver a preocupac;ao por parte das
autoridades municipais, a partir dos seculos XIV e XV, de elaborar uma poUti
ca social para a assistencia aos pobres no sentido de reduzir e controlar a men
dicidade . Mas, na realidade, essas medidas e regras juridicas eram apenas urn
obstaculo ao afluxo de mendigos a cidade, mais especificamente, de campo
neses empobrecidos, pois relativamente aos "mendigos profissionais" exis
tentes nas ruas e igrejas das cidades a legislac;ao continua va inoperante.
Os beneficiarios das esmolas eram nao so aqueles que viviam em situa
c;oes de extrema miseria e que recorriam amendicidade, mas tambem os que,
devido ao inforrunio, haviam empobrecido e perdido 0 poder economico das
classes media ou superior a que pertenciam, vivendo, a partir de entao, numa
condic;ao incompativel com 0 anterior estatuto social: os "pobres envergo
nhados ". Existiam, assim, varias categorias de pobres, desde mendigos, "po
bres envergonhados" ate aos "mendigos profissionais ". Enquanto os dois
primeiros eram apoiados por uma rede de relac;oes p rivadas, os ultimos "pe
dincha varn" ajuda de estranhos, expondo publicamente as raz6es de tal mi
seria. 0 ped ido de auxilio era tanto mais legitimo quanto maior fosse a
visibilidade das enfermidades e da miseria, ou seja, quanto rna is impressio
nante fosse 0 "espectaculo da miseria ".
A pobreza medieval assume contornos diferentes consoante a sua loca
lizac;ao contextual: rural ou urbana. Amiseria rural na Idade Media estava in
timamente relacionada com os periodos de crise decorrentes da existencia de
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mas colheitas, pois, na altura, a agricultura estava totalmente dependente das
condiC;oes climatericas. 0 fraco rendimento que os camponeses retira vam da
terra conduzia 11 servidao voluntaria, ao endividamento, ao recurso do arte
sana to rural - que funcionava como rendimento suplementar para os ho
mens e como possibilidade de emprego para mulheres e crianc;as - e ao
recurso do trabalho a jorna. Durante este perfodo historico, a miseri a nos
campos conheceu duas formas d iferentes . N uma primeira, nao existia paupe
rismo na verdadeira acepc;ao da palavra, e isto porque os casas de empobreci
mento existentes eram pontuais e isolados e, por isso, auxiliados p or varias
formas de entreajuda e de assistencia. Asegunda forma surgiu com a penetra
c;ao da economia mercantil na ruralidade, que provocou 0 aparecimento em
massa de grupos de camponeses incapazes de assegurar a sua subsistencia
atraves do trabalho da terra. A carencia transforma-se em miseria e, para
dela escapar, a proletarizac;ao atraves do trabalho assalariado torna-se na
unica safda.
No meio urbano, a pobreza e mais perceptivel, pois os contrastes entre
luxo/ riqueza e fome / miseria sao extremamente flagrantes. A cidade e palco
de urn novo tipo de pobreza que propicia a perda de lac;os socia is, a depen
dencia inerente a especializac;ao do trabalho e a desorganizac;ao social. Os tra
balhadores nao qu alificados - numero que cresceu paralelamente ao
desenvolvimento da industria especializada e da divisao das tarefas - eram
absorvidos em profissoes de estatuto social marginal (construc;ao civil, limpe
za urbana, etc.) que, ao nao estarem enquadradas em nenhuma associac;ao
profissional que defendesse os seus interesses, contribufam para perpetuar a
miseria desta classe. Em geral, 0 desprezo social por aqueles que viviam em
situac;oes de miseria material traduzia-se numa discriminac;ao sociojurfdica e
numa d emarcac;ao ffsica do lugar que ocupavam na topografia da cidade.
Deste modo, a miseria urbana tinha dois efeitos marginalizantes: por urn
lado, aos pobres era recusado 0 esta tuto de cidadania, a partilha dos mesmos
direitos e a participac;ao nas institui<;oes d e solidariedade; por outro, ten
dia-se a demarcar topograficamente as areas de pobreza no espa<;o da cidade.
Esta disposi<;ao diferenciada na estrutura topografica da cidade pautava-se
p or criterios d e riqueza, de prestigio e profissionais . Dai que os pobres, junta
mente com as prostitutas e os d elinquentes, estivessem aglomerados em es
pac;os pr6prios, n as periferias ou suburbios das habituais muralhas
citad ina s. E<;ses criterios encontra va m !>e ta mbem patentes no li po d e habi
tac;ao possufda , urn outro elemento simbolico de distin<;ao dos individuos
na hierarquia social.
No dealbar da Idade Media, no quadro dos primeiros passos do capita
lismo mercantil e industrial, operou-se uma mudanc;a radical na reflexao e
atitudes perante a pobreza, entrelac;ando-se nos factores que propiciaram a
constituic;ao d o assalariamento. Ao inves do caracter d e " funcionalidade "
que detinham na sociedade mediev al, os vagabundos, m endigos e pobres sao
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agora concebidos como uma massa desocupada atentat6ria do bern publico.
Apesar desta visao - devemos tambem dizer que atraves da mesma - a po
breza contribuiu para 0 desenvolvimento do capitalismo. Trata-se, segundo
toda uma tradi<;ao historiogratica, de urn dos movimentos decisivos que as
seguraram 0 assalariamento capitalista. Geremek encontra-se nesta corrente:
"Ela nao s6 representou 0 pre<;o social a pagar pela implanta<;ao do novo siste
ma, como se converteu num dos seus mecanismos internos: 0 salariado ali
mentava-se das massas proletarizadas. Entre estes contingentes de
assalariados de reserva que 0 campo engendrava - a que R. M. Tawney cha
ma 'residual population' -, uns procuravam trabalho e outros optavam por
uma vida a margem da sociedade, oscilando entre a mendicidade e a delin
quencia ou conjugando ambas" (idem: 133). 0 processo hist6rico da indus
trializa<;ao, 0 desenvolvimento do comercio e dos transportes, a mobilidade
interna da mao-de-obra e a expansao do mercado de trabalho, as revolu<;6es
politico-sociais e ideol6gicas, foram entao aspectos decisivos que permi tiram
muta<;6es de perspectiva sobre a sociedade, a economia e a pobreza. Esta pas
sa a ser pensada como urn fen6meno de massa puramente negativo, contrario
ao bem-estar e a felicidade dos homens - a questao social transforma-se num
"mal moral", converte-se num problema de caracter econ6mico e politico. Pe
rante a extensao que atinge nesta epoca, considera-se a pobreza com base na
evolu<;ao do nfvel de vida das sociedades modernas, questionando-se sobre a
probabilidade de 0 empobrecimento das massas fazer efectivamente parte in
trfnseca do capitalismo. Como resposta, alguns concebem a pobreza como
urn mal necessario, e outros como uma amea<;a a ordem publica e urn obsta
culo ao saudavel funcionamento do sistema.
A primeira concep<;ao considera que a sociedade se encontra marcada
por urn verso e urn reverso em que os pobres se encontram sempre na face
oposta ao que e socialmente desejavel e comum. Face oposta mas necessaria.
Geremek cita varios exemplos. Em 1740, 0 medico e moralista frances Philippe
Hecquetescrevia: "Os pobres sao para urn Estado rna is ou menos 0 que as som
bras sao para urn quadro: criam 0 necessario contraste"; na mesma linha de ra
ciodnio, Joseph Townsend, urn pastor anglicano, defendia a necessidade da
condi<;ao de pobreza para os trabalhos mais arduos, pois a fome, ao exercer
"uma pressao branda, silenciosa, mas incessante, torna as pessoas dispostas aos
maiores esfor<;os, pois e ela a motiva<;ao mais natural para 0 trabalho"; Bernard
de Mandeville partilha a mesma posi<;ao assumindo que e a satisfa<;ao das neces
sidades basicas que "obriga" os homens a suportarem todos os esfor<;os neces
sarios e, assim, a miseria acaba por ser uma constante garantia de mao-de-obra
(... ), por isso, "numa na<;ao livre em que nao e permitido ter escravos, 0 tesouro
mais seguro consiste em poder dispor de uma multidao de pobres" (cit. in
idem: 269-270). Trata-se de uma concep<;ao, como afirma igualmente Castel,
que jogara urn pape] fundamental na instala<;ao da condi<;ao moderna de assa
lariamento: " 0 velho paradigma do trabalho for<;ado nao e, pois, recusado

A EXCLUSAO. A POBREZA E 0 PA is

19

enquanto se constitui como embriao de urn assalariado 'moderno'. Pelo con
trario, ele acompanha e tenta enquadrar os seus primeiros desenvolvimentos .
o que pode ser perfeitamente compreendido: as condi<;6es de trabalho sao de
tal modo nas primeiras concentra<;6es industriais que e necessario estar sob a
mais extrema sujei<;ao da necessidade para aceitar semelhantes 'ofertas' de em
prego, e os desafortunados assim recrutados apenas aspiram deixar 0 mais de
pressa possivel esses lugares de abandono. Uma vez mais nao se esta longe da
figura ,do vagabundo" (1995: 156).
E no ambito da perspectiva da pobreza como amea<;a a ordem publica e
obstaculo ao funcionamento do sistema que se ira desenvolver 0 pensamento
econ6mico, sociol6gico, politico (e tecnossocial) que tenta analisar a extensao
e causas do pauperismo, assim como definir 0 seu Iugar no mundo moderno.
A problematica da pobreza deixa, assim, de ser perspectivada no quadro da
reflexao etico-religiosa, passando a ser interpretada em termos de polftica so
cial, de interesse colectivo e de razao de Estado. "Substituir a explora<;ao do
homem pelo homem pela explora<;ao do globo pela humanidade" atraves do
"vapor e da electricidade",jsto e, por via da industrializa<;ao e da ciencia, fo
ram as "ideias-mae" - segundo as palavras do secretario de Saint-Simon, 0
fundador da sociologia, Auguste Comte - de toda uma corrente que influen
ciou de forma decisiva e duradoura (ate aos nossos dias no que diz respeito a
teodiceia da tecnica) 0 imaginario do progresso redentor de base tecn6fila com
o fim de "reorganizar a sociedade". Como e reconhecido, Marx e Durkheim re
tomam em varios domfnios fundamentais alguns dos temas e das ideias do
saint-simonismo (d. Mattelart, 1994: 113-145). Num outro quadro de pensa
mento, Malthus apresenta uma teoria da popula<;ao (que, como veremos
adiante, teve grande influencia no pensamento economico), de cariz natura
Ifstico, que sustentava que a miseria constituia uma consequencia natural da
imprevidencia dos que tinham filhos sem disporem de meios para os susten
tar. "Nao por no mundo crian<;as se nao se esta em estado de as alimentar", ou
seja, limitar a reprodu<;ao aos meios de subsistencia disponfveis era a terapia
contra a pobreza porque, ao diminuir 0 numero de trabalhadores, se poderia
aumentar os salarios. A popula<;ao excessiva era, pois, inimiga da liberdade ao
embrutecer os trabalhadores. A assimetria entre a "progressao geometric a" da
popula<;ao e a "progressao aritrnetica" dos meios de subsistencia (incapazes de
sustentar a primeira), iludindo-se uma no<;ao d~ responsabilidade da procria
<;13.0 cara aos adversarios desta tese, aparecia como a causa perpetuadora da mi
seria. Com uma perspectiva nao muito distante, David Ricardo teorizou sobre
os salarios dos operarios que dizia estarem naturalmente limitados a urn mini
mo suficiente para a sobrevivencia desde grupo. Se os salarios fossem superio
res, a procria<;ao seria incentivada e, perante uma maior oferta de mao-de-obra,
os salarios baixariam. Ambos se inspiram e ambos duvidam do liberalismo de
Adam Smi th assente na no<;ao de ordem natural da vida econ6mica, sem inter
ven<;ao do Estado. Tal ordem seria governada por uma "mao invisivel" que
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conduziria ao progresso, ao bem-estar e a felicidade dos homens, advogando
. Smith a divisao do trabalho, quer entre os indivfduos, quer entre os pafses. Mas
na interpreta<;ao pessimista de Malthus e Ricardo, esta ordem natural, que
Smith pensara ser inelutavel e benefica, reduzia a vida econ6mica a uma luta
de interesses egofstas e individuais e 0 equillbrio finalmente daf resultante po
deria advir de urn ajustamento injusto.
A medida que 0 processo de assalariamento e proletariza<;ao aumenta, a
aproxima<;ao existente entre os operchios e os miseraveis coloca 0 pauperis
mo como urn fen6meno de grande extensao, agravado pelo desemprego e
pelo movimento d e pre<;os, que inflacione sobretudo os bens de primeira ne
cessidade. 0 crescimento econ6mico nao beneficia de igual modo os diferen
tes grupos sociais dos paises recem-industrializados. Apesar do aumento dos
rendimentos dos trabalhadores, da redu<;ao do horcl.rio de trabalho e da me
Ihoria geral das condi<;6es de trabalho e de vida, intensificam-se as desigual
dades materiais entre os grupos sociais, agravando ainda mais 0 fosso ja
existente. E neste contexto de industrializa<;ao e de miseria opera ria que sur
gem os "rebeldes primitivos", a filantropia e as polfticas de assistencia.
A necessidade d a existencia de uma concerta<;ao social entre detentores
da for<;a de trabalho e detentores dos meios de produ<;ao foi tambem impul
sionada pela Igreja quando, em 1891, 0 Papa Lea o XIII publicou a carta end
clica Rerum Novarum, onde constata a situa<;ao de "miseria imerecida" em que
se encontram grandes massas de operarios (in Ponta Delgada et a/., 1991 : 110)
e apela para uma situa<;ao intermedia entre a exp lora<;ao desenfreada do ho
mem pelo hom em e a "solu<;ao" socialista e anarquista que come<;ava a ga
nhar terreno. Recorde-se que em 1848 tinha sido publicado 0 Manifesto do
Partido Comunista, de Marx e Engels, e que e tambem nesta epoca que surgem
as correntes proudhonistas, bakuninistas, 0 socialismo de cMedra eo fabiano.
Lentamente, num processo pleno de contradi<;6es, lutas e possibilidades dife
rentes de direc<;ao, vai surgindo urn movimento de concessao gradual, pelo
Estado, de mfnimos sociais que serao mais tarde 0 embriao do aparecimento
do Estado-Providencia, de todo urn conjunto de institui<;6es que operaciona
lizam as suas polfticas e da profissionaliza<;ao do trabalho social. De facto,
nesta epoca, a situa<;ao social no meio operario atingira urn tal ponto de po
breza, miseria e degrada<;ao,4 que urgia desenvolver esquemas de protec<;ao
4
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A rt'~P" lt o das CClndi, 6"s de vi da da clils,,, llper,i riil. w J! ,ulla r Sed", t\ unes ( 19q3) i':,~
mes ma obra 0 autor define os proletarios como "aqueles que 'a sociedad e' (. .. ) excltli de si
meS lna , embora nao do seu aparelho produtivo. Aqueles que 'a sociedade' marginali za,
d esdignifica, desconsidera, repudiando-os do acesso aos dir eitos e valores que a si pr6
pria se atribui. Aqu eles, em suma, que, de acordo com ' ideolo gias' justificadoras da 'o r
dem social' estabelec id a, deverao manter-se numa p os i~ao de max ima inferioridade, de
inteira s ub o rdina ~ao e, por isso mesmo, de total na o p a rti c ip a~ao nos centros e meca nis
mos da dec isao econ6mica e politica e no processo de c ri a ~a o e co ntrolo do d esenvo lvi
men to " (idem: 248-249).
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social que visassem os direitos dos tr abalhadores, ate porque os esquemas de
protec<;ao privada dos operarios eram cada vez mais insuficientes. 5 Forarn,
contudo, precisos mais de cern anos, des de os come<;os da Revolu<;ao Ind us
trial, para que se come<;assem a implantar medidas de acautelarncl1to cia si 
tua<;ao dos trabalhadores. 0 estabelecirnento de forrnas de pacta social ocorreu
em diferentes mornentos e de di versas formas nos pafses europeus; entre es
tes, destaca-se 0 pioneirismo do caso alemao, que, a partir do ultimo quartel
do seculo XIX, avan<;a pela mao de Bismarck, corn urn sistema de seguros so
ciais obrigat6rios, gerido pelo Estado, para 0 qual contribuern openirios (com
dois ter<;os do total das contribui<;oes) e patr6es (com urn ter<;o do total). Esta
beleceram-se estruturas estatais para a questao social. urn pouco por toda a
Europa, embora com diferen<;as entre os p aises. Estes modos de interven<;ao
estatal sao, no entanto, ainda rnuito precarios, pois apenas abrangem alguns e
algumas situa<;6es, e tornam-se ainda rna is inoperantes com a irrup<;ao dos
regimes de ditadura na Europa ocidental.
"Dar trabalho aos pobres" come<;ou a ser uma situa<;ao encarada como
fundamental para combater a amea<;a a "conc6rdia geral". 0 Estado e chama
do a intervir na assistencia social (ja visfvel em tratados do seculo XVIII).
Mesmo urn liberal como Montesquieu defendia que 0 Estado devia assegurar
a todos os cidadaos 0 direito aos meios de subsistencia e a condi<;6es de vida
adequadas, 0 que passaria obviamente pela garantia de emprego. "Esta to
mada de consciencia das responsabilidades da sociedade civil perante a mi
seria conduz a elabora<;ao de uma polftica social estatal que se traduzira em
tentativas de cria<;ao de urn sistema aut6nomo de assistencia ou no controlo
por parte do Estado das institui<;6es beneficentes", argumenta Geremek
(idem: 276-277). Eclaro que esta interven<;ao do Estado nao se processou de
forma igualitaria nos diferentes paises (a ac<;ao do Estado em termos de assis
tencia social e maior em Fran<;a do que em Inglaterra, onde a preocupa<;ao
fundamental se ira situar ao nfvel do combate da vagabundagem), nem noS
diferentes contextos politicos e hist6ricos (no seculo XX e incentivada, ao p as
so que 0 liberalismo do seculo precedente a tera limitado). No entanto, cada
vez mais a na<;ao eo Estado vao ter protagonismo nas questoes relacionadas
com a assistencia social ; a pobreza fisio16gica vai perdendo terreno e a carida
de deixa de constituir 0 unico apoio a reparti<;ao dos bens, passando essa res
ponsabilidade a inscrever-se na vida sociopolitica.

5

As associa~oes de socorros m utuos, herd eiras de associa<;6es como as guild as, confrarias
ou gremios, eram organi zac;6es profissionais de operarios qu e subsidia vam as famili as
em caso de velhice, mo rte, invalidez, acidentes de trab alho e grev e atraves d e £U ndos an
gariad os por meio de quo tizac;ao. A estas a ssoc i a ~6es pertenciam operarios com 0 mesmo
oficio e da mesma ca tegoria. A maior relevimc.i a da sua actividad e reside no apoio 11 gre
ve. Ede d estacar que d urante longos period os, por toda a Europa, actuaram na clandesti
nidade.
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Deste modo, no perfodo industrial, coexistem duas formas distintas de
ver os pobres: como seres degradados ou como criminosos. A primeira pers
pectiva considera 0 pauperismo como uma questao de risco, ameac;:adora,
que deve ser completamente controlada e limitada por todas as formas. A se
gunda concebe 0 pobre como delinquente, estigmatizando ainda mais este
sector social; 0 pobre e, geralmente, associado ao crime e a marginalidade,
facto que deve ser entendido a luz da crenc;:a das sociedades europeias indus
triais de que a assistencia social permitia a individuos capazes de trabalhar a
possibilidade de se tornarem parasitas e criminosos. Destes dois tipos de vi
soes, emergiram as mais variadas atitudes e programas socia is de cariz re
pressivo e segregacionista.
Um dos mais terrfveis meios de discriminac;:ao, levados a pratica nos pr6
prios regimes de democracia polftica do seculo XX, revestiu mesmo a forma do
eugenismo. Ao contrario do que e corrente pensar-se, 0 eugenismo nao foi uma
concepc;:ao e pratica exclusiva do regime nazi e das suas derivas racistas. A teo
ria darwiniana da selecc;:ao natural foi particularmente interpretada e desen
vol vida por muitos vultos da biologia, da medicina e da genetic a, com 0
objectivo de melhorar a especie humana, circunstancia que estaria em causa
pelo facto de os progressos medicos - segundo pensavam varios cientistas
dos anos 40 do seculo XX, incluindo galardoados com 0 Premio Nobel da Medi
cina - perrnitirem a sobrevivencia dos deficientes, loucos, desviantes, ebrios,
disformes, pervertidos sexuais (a questao sexual era uma categoria particular
mente visada), condenados a prisao perpetua e outros degenerados e inaptos,
nas palavras e expressoes que nos EUA, Suecia e Dinamarca, entre outros pai
ses, impuseram a esterilizac;:ao dos que "provocavam a degenerescencia da es
pecie". Sabe-se hoje que vultos da ciencia, do humanismo, do marxismo e da
social-democracia - e nao apenas do nazismo - foram te6ricos e respon
saveis por vastos programas de aplicac;:ao sistematica de leis eugenicas que
contemplavam igualmente pobres, indigentes e delinquentes. Andre Pichot re
fere, entre varios, os casos de Hermann Muller, marxista, Premio Nobel da Me
dicina em 1946, Julian Huxley, social-democrata e primeiro director da
UNESCO, ecita varios exemplos demonstrativos de que, em termos de esterili
zac;:ao forc;:ada, "nas democracias, a justic;:a se preocupou mais com a ordem so
cial do que com 0 melhoramento genetico da especie humana", ao mesmo
tempo que mostra como N( ... ) os individuos mais pobres foram igualmente
atingidos " (1997: 53-54). Esta foi a situac;:ao de "( ... ) um certo John Hull, traba
Ihador agricola, que nao conseguia alimentar os se us cinco filhos (.. .) roubou
uns presuntos em 1922. Visto que era incapaz de suprir as necessidades da sua
famnia, e que ele, a mulher e os filhos foram avaliados como tendo uma inteli
gencia inferior a media, foi-Ihe dada a opc;:ao entre a prisao e a esterilizac;:ao (de
modo a evitar 0 aumento da familia); escolheu ser esterilizado" (idem: 54-55).
Paralelamente a este tipo de orientac;:ao negativa, coexiste uma outra ba
seada na compaixao e filantropia , uma especie de laicizac;:ao do mandamento
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do amor ao pr6ximo. "0 movimento filantr6pico escora-se na beneficencia
individual; a fundac;:ao de escolas e outras formas de ajuda aos pobres devem
partir dos particulares: este principio constitui como que a b~se i~eoI6g~ca da
filantropia - aChvldade que se pretende msplrada por m otIvac;:oes malS ele
vadas do que as que movema assistencia publica -sobre a qual se visa lanc;:ar
s6lidos alicerces de coexistencia social. Sendo a miseria considerada 0 fruto
de uma vida desregrada, a educac;:ao parece ser 0 melhor meio de aprendiza
gem da obediencia, do habito do trabalho e d o respeito das leis" (Geremek,
idem: 279-280) . Tera sido 0 caracter paternalista e os discursos de pura ret6ri
ca que acabaram por desacreditar 0 movimento filantr6pico: os seus progra
mas caritativos conjugavam a caridade com uma especie de policiamento da
moral e dos comportamentos quotidianos de quem auxiliavam. "Os filantro
pos condenam entre os pobres todas as formas de diversao, por serem fo nte
de depravac;:ao e desperdicio de tempo" (idem: 281).
A crise de finais d os anos 20 do seculo XX veio mostrar - de facto, ate
aos nosSOS dias - que, no contexte de uma economia de mercado e de urn
regime polftico democra.tico-liberal, as questoes da justic;:a social hao-de en
contrar na polftica estatal um campo fundamental para a defesa e aplicac;:ao
de polfticas socia is. A depressao econ6mica nesse periodo, com 0 conse
quente agravamento da pobreza, servira de base de sustentac;:ao para teorias
como as de Titmuss, que defendeu a concretizac;:ao de urn sistema de redis
tribuic;:ao dos rendimentos por parte d o Estado que abrangesse todos os ci
dadaos; de Keynes, que, assimilando ja as ideias de Titmuss, argumentou
que s6 atraves da intervenc;:ao do Estado na integrac;:ao do ambito econ6rnico
com 0 social seria possivel atingir 0 objectiv~ do pleno emprego; e de Marshall,
que, ja no p6s-Segunda Guerra, introduz 0 conceito de cidadania e de direitos
civicos, politicos e sociais. Os contributos destes tres pensadores foram cruci
ais na construc;:ao da concepc;:ao de pobreza como urn fen6meno que deve ser
entendido no contexte do modele socioecon6mico e nao simplesmente
como mera resp onsabilidade daqueles a quem atinge e, por esta via, na
construc;:ao do conceito de polftica social, de uma nova visao da vida em so
ciedade e dos papeis que os diferentes agentes devem protagonizar. 0 Nca_
pitalismo assistencial", em termos de um Estado-Providencia keynesiano
da Europa dos anos que se seguiram as guerras, ira assim caracterizar-se
pelo pleno emprego, pela oferta de um pacote de servic;:os universais ou qua
se universais para satisfazer as necessid ades basicas e pela orientac;:ao em
man ter um padrao nacional minima de condic;:oes de vida. A gestao (keyne
siana) da procura e na prevenc;:ao do desemprego ; a tendencia para uma co
bertura total, no sentido de os programas abrangerem nao s6 a classe
operaria como as classes medias; e a integrac;:ao na cidadania dos direitos so
ciais e das condic;:oes mfnimas de vida sao, com efeito, em termos sinteticos,
a base do "compromisso social-democrata" que possibilitou os "30 anos
gloriosos" d o mundo ocidental. 0 periodo que decorre entre as decadas d e
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40/50 e de 70/80 foi, de facto, de grande "crescimento economico", de pleno
emprego e de expansao da sociedade de consumo e dos direitos sociais. Foi
tambem urn periodo de alastramento das polfticas socia is e, com elas, de insti
tui<;oes que as promovern e agentes profissionais que as materializam. Insti
rucionaliza-se 0 servi<;o social e enceta-se todo urn processo de "regula<;ao"
da esfera social que enquadra aindaa realidade instirucional que, em grande
medida, hoje se vive.
o primeiro choque petrolffero da decada de 70 e a prolongada situa<;ao
de estagna<;ao e infla<;ao que se seguiu iraQ marcar a altera<;ao do proprio cli
rna polftico-ideologico que apoiava socialmente 0 Estado-Providencia. Na
Peninsula Iberica, esta forma estatal acabara por ser lan<;ada numa situa<;ao
prolongadamente pouco favoravel para uma linha de amadurecimento e de
continuidade do modelo que tinha vigorado ate entao. Perante 0 desemprego
crescente, a infla<;ao e a estagna<;ao, os novos Estados-Providencia de Portu
gal e Espanha, para alem das respostas especfficas as suas sociedades e das
singularidades que tiveram de enfrentar, seguiram a orienta<;ao dos Esta
dos-Providencia ja plenamente estabelecidos: conter gastos, travar expectati
vas, abrir-se a solu<;oes privadas para parte das necessidades sociais. Do
ponto de vista ideol6gico, os esfor<;os para desacreditar 0 Estado-Providencia
e apoiar urn Estado minimo, sendo muito anteriores a crise dos anos 70, s6
nesta alrura conseguiram encontrar urn eco social relativamente vigoroso,
circunstancia protagonizada sobrerudo pelos meios polfticos do neoconser
vadorismo, embora tenham tambem inegavelmente provocado impacte no
socialismo e na social-democracia. De todos os modos, ate aos nossos dias,
mesmo numa conjuntura de retrac<;ao do Estado-Providencia, nem os neo
conservadores, nem os novos sociais-democratas liberais, nem as propostas
de "terceira via", puderam afirmar na ac<;ao polftica governativa - e nao
apenas na doutrina - urn modelo de cabal ruprura com aquele paradigma.
Por sua vez, 0 panorama institucional e 0 trabalho social, em que outrora 0
Estado era hegem6nico, encerra agora urn processo de mudan<;a de campo,
de possibilidades e de fun<;oes. Nao obstante, a autonomia na execu<;ao das
polfticas sociais conduz a uma autonomia na metodologia de execu<;ao e, em
consequencia, a uma capacita<;ao das entidades executantes em termos refle
xivos, conceptuais e propositivos no que se refere ao nexo medidas de polfti
ca / necessidades do cidadao. lnstitui <;oes e trabalho social tern, em
consequencia, uma res ponsabi\id ade acresci da na promo<;ao do bem-estar.
i\pesar das promessas, das esperan<;as e mesmo da escatologia que im
pregnou muitas das revolu<;oes dos dois ultimos seculos, que se desenvolve
ram sob 0 ide,'irio da vida activa, do progresso, da industria, da rela<;:ao salarial
e da emancipa<;:ao - revolu<;:oes socia is, polfticas, econ6micas e tecnologicas
- , e apesar do trabalho social de gera<;oes de "reformadores", especialistas e
profissionais, a pobreza, a priva<;:ao aguda e a fome mantem-se como fenome
nos que surgem sob 0 espectro da perenidade. Primeiro, 0 mundo
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contemporaneo "avan<;:ado" come<;ou por constatar 0 estado de d espojamen
to absoluto que tern vindo a as solar grande parte dos paises do chamado '"'Ter
ceiro Mundo " nos continentes asiatico, africa no e na America do Sui. Depois,
deu-se conta de como a pobreza grassava no seu pr6prio interior: a equa<;:2io
progresso industrial e econ6mico igual a bem-estar social e abundancia foi
desmentida pelos dados da pobreza nos EUA e na Uniao Europeia. Mil mi
Ihoes de pessoas - urn em cada seis habitantes do planeta - encontram-se
na pobreza absoluta; 800 milhoes de crian<;:as padecem de fome; a Uniao Eu
ropeia, segundo as estimativas, conta com 50 a 70 milhoes de pessoas pobres e
em situa<;:ao de precariedade, entre os quais 18 milhoes de desempregados. 0
que era excepcional ha duas ou tres decadas passou a ser corrente na Europa
ocidental "desenvolvida ": priva<;:ao de emprego, ausencia de tecto, degrada
<;:ao do habitat, impossibilidade economica de acesso a saude, isolamento soci
aL individuos desfiliados, grandes grupos imigrantes em sirua<;:ao precaria e
depauperada, A perspectiva da pobreza na Europa ira assim modificar-se nas
ultimas decadas, a medida que se assiste ao declinio do periodo de crescimen
to do pos-guerra, da continua expansao do emprego e da protec<;ao social,
dando luga r as primeiras discussoes sobre a no<;ao de exclusao,
Situa<;:oes caracterizadas pela pobreza total, como as que foram revela
das pelas fomes dos anos 70 em Bengala, Eti6pia, Sael e Bangladesh, passa
ram a constituir objecto de analise e estudo das ciencias sociais, da filosofia e
da teoria politica. Urn dos autores que rnais se tern distinguido neste ambito,
o economista Amartya Sen, em Pobreza e Forn es, abre uma hip6tese fecunda
para compreender as circunstancias da carencia nao so nas regioes - impro
priamente designadas - de "periferia" como nas - ainda mais impropria
mente - chamadas de "centro". Consiste a mesma em prop or uma
perspectiva que rompe com a insistencia tradicional- em certa medida, rea
lizada a partir de uma leitura reducionista de Malthus - nas razoes relativas
a escassez e ao fornecimento de alimentos para entender os processos que
conduzem a priva<;:ao absoluta e a fome. Estas sao pensadas em termos de fa
lhas de "concessoes de direitos", quer dizer, como "desastres econ6micos"
concentrados nas rela<;:oes de posse e troca, e nao meramente como crises ali
mentares. As crises alimentares, afirma Sen, nao conduzem necessariamente
a pobreza absoluta, embora esta implique as primeiras: of: possivel existir po
breza e ser considerada aguda mesmo quando nao ocorrem casas graves de
carencia <:llimenta r. Esla , p0l' outw lacl o, im~.,jiLa n\l!~JlI" p"br
II
que 0 despojamento absoluto que caracteriza a carencia alimentar e mais do
que suficiente para ser diagnosticado como pobreza , independentemente da
historia que emergir do ponto de vista da priva<;:ao relativa" (1999: 63) 0 autor
incorpora 0 pensamento sociologico da priva<;:ao (absoluta e relativa, objecti
va e subjectiva, atraves da distin<;:ao entre "sentimentos de priva<;:ao" e "con
di<;:oes de priva<;ao"); problematiza as rela<;:oes entre pobreza e desigualdade,
afas tando-se da subordina<;:ao conceptua l da primeira a segunda,
/'j
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argumentando que e "uma questao diferente reconhecer que desigualdade e
pobreza estao associadas uma aoutra, e notar que urn sistema diferente de dis
tribuit;:ao pode curar a pobreza, mesmo sem uma expansao da capacidade
produtiva do pais" (idem: 32); e rebate as interpretat;:oes unilaterais do pensa
mento de Malthus, que se caracterizam por fazerem depender a escassez ex
clusivamente da expansao da populat;:ao, quando aquele "tambem
apresentou uma teoria ligando a escassez alimentar ao comportamento dos
prec;os e da distribuit;:ao, e essa teoria nao dependia essencialmente da genese
da escassez alimentar" (idem: 246-247) . Sendo que as relat;:6es de concessao
de direitos aceites num mercado de economia de propriedade privada inclu
em, entre outras, a concessao de direitos baseada na troca, na produt;:ao, no
pr6prio trabalho e na herant;:a e transmissao, a capacidade de urn individuo
evitar a carencia depende entao de uma combinat;:ao especifica da sua pro
priedade e do levantamento de direitos de troca que enfrenta. Por sua vez, es
tes direitos de troca dependem da posit;:ao do individuo na estrutura
econ6mica de classes, dos modos de produt;:ao vigentes na economia e das
possibilidades proporcionadas pelo Estado como parte do seu programa de
segurant;:a social. Esta perspectiva afigura-se ao autor como urn dos prin
cipais pressupostos que contribuem para as diferent;:as entre os paises "avan
t;:ados" e os paises "pobres". Diz Sen: "[as] provisoes de segurant;:a social sao
essencialmente complementos dos processos de troca de mercado e de pro
dut;:ao, e os dois tipos de oportunidades em conjunto determinam os direitos
de troca de uma pessoa numa economia de mercado de propriedade privada
com provisoes de segurant;:a social. Os arranjos de segurant;:a social sao parti
cularmente importantes no contexto da carencia alimentar. Arazao pela qual
nao ha fomes nos paises ricos desenvolvidos nao e as pessoas serem geral
mente ric as, em media. (... ) Com a taxa de desemprego tao alta como esta
hoje, digamos, na Gra-Bretanha ou na America, se nao fossem os arranjos de
segurant;:a social haveria carencias alimentares generalizadas e possivelmen
te uma fome. 0 que evita isso nao e 0 elevado rendimento medio ou a riqueza
dos Britanicos nem a opulencia geral dos Americanos, mas os valores mini
mos garantidos de direitos de troca devidos ao sistema de segurant;:a social"
(idem: 19-20).

o pais e a pobreza persistente, extensa e severa
Ao arrepio da tendencia esbot;:ada para os paises da Europa ocidental, em fi
nais dos anos 40, Salazar afirmava: "Devo a providencia a grat;:a de ser pobre
( ... ). E para ganhar, na modestia que me habituei e em que posso viver, 0 pao
de cada dia, nao tenho de enredar-me na trama dos neg6cios ou em
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comprometedoras solidariedades" . Era toda uma concept;:ao contraria apers
pectiva moderna para desvalorizar a pobreza; a miseria era tida como uma
especie de vieio e urn pais "invencivel" era aquele que tinha a cora gem de ser
pobre (cf. M6nica, 1996: 221). Hoje, no final do seculo XX, no momento em que
Portugal integra plenamente a Uniao Europeia, a pobreza mantem-se persis
tente, extensa e severa: aproximadamente entre urn tert;:o e urn quarto dos
Portugueses continuam pobres.
No p6s-guerra, a realidade e a perspecti va sobre a pobreza ilustrava ain
da uma certa singularidade de urn pais que, atraves do Estado Novo, se vin
culara desde 0 inieio a uma ideia de autarcia. No entanto, 0 regime de
ditadura ern Portugal, que durou cerca de trinta anos mais do que a maior
parte dos regimes ditatoriais da Europa ocidental, deve tambem ser enqua
drado nos movimentos, surgidos entre as duas grandes guerras, de react;:ao
nacionalista e autoritaria que cobriram a Europa e tiveram a crise do sistema
liberal e a "ameac;a comunista" Como contexto de fundo (e importante nao es
quecer que 0 desprezo pela democracia politica e pelo liberalismo encon
tram-se igualmente no comunismo da altura). 0 reequacionamento do p apel
do Estado atraves de urn Estado "forte", nao condicionado a "partidocracia"
do pariamentarismo, dotado de autonomia e autoridade financeira, articula
dor e arbitro dos varios interesses e sectores dominantes, tinha sido, em finais
dos anos 20 e durante a decada de 30, a resposta reaccional aos efeitos combi
nados da crise econ6mico-social de 1921, da politic a de revalorizat;:ao do escu
do de 1924/25 e, ern certa medida, da depressao de 1929, assim como dos .
impasses politicos provocados pelos conflitos internos do republicanismo
ern associat;:ao corn 0 seu pouco apego a pratica democratica e a turbulencia
causada pelo anarquismo e anarco-sindicalismo na capital. 0 Estado Novo
ira optar por uma via de nacionalismo econ6mico que, no ambito de uma con
figurat;:ao corporativa, se ira traduzir por uma orientat;:ao externa proteccio
nista, pela preferencia colonial no comercio e por uma politica de
desenvolvimento industrial em autarcia econ6mica corn base na substituic;ao
de importat;:6es e no papel activo do Estado. A doutrina econ6mica incentiva
da e desenvolvida pelo Estado Novo pode ser caracterizada pela tentativa de
regular uma economia capitalista em bases corporativas e nao ern bases libe
rais de concorrencia no mercado. Aos "consensos" intercorporat;:oes, impos
tos paternalisticamente pelo Estado, cabia fi xar os pret;:os, de modo a
diminuir os custos e a "corrigir" os efeitos tidos como nefastos do modelo
principal de economia ern que se apostava - 0 capitalismo. Este projecto "ca
pitalista-corporativo" seria capaz de urn desenvolvimento sem rupturas, isto
e, de harmonia entre interesses potencialmente diferentes : entre 0 fomento da
industrializat;:ao e as estruturas agrfcolas e comerciais, entre a metr6pole im
perial e as col6nias e entre os trabalhadores e os capitalistas. Para a historio
grafia do pais contemporaneo, e hoje relativamente pouco polemico que 0
entendimento que projecta a correlat;:ao entre 0 ideario autarcico do

28

A

F.5TRANHOS

salazarismo e a ausencia de industrializac;:ao como motor do "crescimento
economico" comporta demasiados equlvocos para que se possa constituir se
quer como uma razoavel hipotese in terpretativa do hiato entre 0 tipo de de
senvolvimento dos principais palses da Europa ocidental e Portugal (d.
Brito, 1987; 1989). 0 paIs reagiu a conjuntura marcada pela passagem da de
cada de 20 para a de 30 com 0 mesmo tipo de polftica (0 nacionalismo econo
mico) que amaioria dos outros palses proximos; apesar da posi<;ao neutral na
Segunda Guerra Mundial, as orienta<;oes economic as da decada de 40 inseri
ram-se tambem numa economia de guerra de resposta aos efeitos da guerra
econ6mica, as quais ajudaram a erguer certas possibilidades importantes
para uma polftica de industrializa<;ao; a partir dos anos 60 verifica-se urn pro
cesso de consolida<;ao da industrializa<;ao e do tipo moderno de crescimento
economico - urbaniza<;ao, especializa<;ao produtiva e aumento do peso dos
servi<;os. No entanto, parece ser tambem relativamente seguro que Portugal
p rolongou 0 nacionalismo econ6mico rna is do que os outros palses - em
grande medida devido e atraves de urn projecto colonia l que nao foi afectado
durante as guerras e no imediato pos-guerra por movimentos de indepen
dencia -, afastando-se da primeira ajuda do Plano Marshall, e que a reac<;ao
defensiva perante 0 maior dinamismo historico do capitalismo industrial e
da competitividade mercantil de palses como a Fran<;a, Inglaterra e Alema
nha, bern como 0 come<;o da Guerra Colonial tiveram repercussoes que para
lisaram 0 pais no que concerne ao dilema colocado pela inser<;ao na ordem
econ6mica internacional e a constru<;ao de urn espa<;o econ6mico nacional. A
ironia do destino acontecera no momenta em que a integra<;ao europeia por
tuguesa se da exactamente num periodo em que se come<;a a assistir a plena
dinamica de esboroamento da no<;ao e da realidade de qualquer espa<;o eco
nomico nacional na Europa. Enesta conjun<;ao de linhas de for<;a que se deve
situar 0 ambito em que certas orienta<;oes do Estado-Providencia s6 na vira
gem dos anos 60 para os anos 70 terao side timidamente desenvolvidas em
Portugal, numa altura em que se come<;avam ja a diagnosticar dificuldades e
opalS 56 desperta para este debate quando na Europa se tentam definir
alternativas.
N a esfera social, desde os finais do seculo XIX - mais marcadamente
desde a Implanta<;ao da Republica -, assistiu-se a movimentos que reclama
yam uma separac;:ao do Estado e Igreja e, por conseguinte, uma demarca<;ao
~, <1 ~ <:i." t2 n('iil t'rr vid i1 pcb Tgrci ;:; d (' un, si"ICn1i'1 d C' i'l"..,i... tf'l1( ial'u bliGI fUllda
u0 fld CH:>l1Ud "pOSIt! va ' e nao na cariaade. Alcina Ma rtl11s, uma estudiosa do
p rocesso hist6rico do servi<;o social, observa que "0 republicanismo portu
gues, alem de reafirmar os valores da Revolu<;ao Francesa da liberdade, igual
da de e fraternidade, vai e voluir, a partir dos anos 80, para a apologia de um
programa que sustentava os ideais da solidariedade, Esta dimensao que inte
grava os varios programas dos partidos polfticos republicanos e democrati
COS, com maior ou menor radicalidade, assentava sobretudo nos ideais enos
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princfpios eticos do altruismo e da solidariedade, pretendendo com?ater 0
individualismo extremo e os socialismos mais radicais" (1995: 23). E sobre
este imaginario que se inicia 0 processo de"despojamento" dos bens da Igre
ja, se expulsam as ordens religiosas e se laiciza a assistencia 6
A instaura<;ao da ditadura em Portugal vern introduzir uma inflexao
neste processo. Salazar, apesar de rejeitar 0 modele dos republicanos de nega
<;ao do papel da Igreja e de defesa da institui<;ao de servi<;os de assistencia pu
blicos, tambem nao aceita 0 modelo europeu do Estado social e defende que a
assistencia social, na qualidade de ac<;ao de caridade, deve actuar 0 rnais pos
sivel no domlnio do privado e dirigir-se a famnia. Na sua perspectiva, a assis
tencia "deve ter origem e fim no seio da famnia, salvo nos casas de manifesta
impossibilidade. Para isso, 0 Estado cuidara de habilitar a familia, moral e
economicamente, a cumprir essa sua missao fundamental. 0 resto e caminhar
as cegas para 0 comunismo, com as mais louvaveis inten<;oes de se estar fa
zendo 0 bern, Os pais mandam os filhos para as creches e asilos; os filhos in
ternam os pais; e os irmaos dividem-se por sanat6rios e casas de saude (.,,)
isto e comunismo puro, porque atenta directa e gravemente contra os alicer
ces morais da familia, provocando a sua dissolu<;ao" (cit. in Martins, 1999:
337). Com 0 objectivo de se afastar do "caminho do comunismo" e de tomar 0
caminho da triade "Deus, Patria e Familia", a assistencia passa a desenvol
ver-se fora do dominio do Estado e com fortes liga<;6es a 19reja. Fecha-se tam
bern a assistencia e 0 paIs as influencias das ciencias sociais em ascensao na
Europa, Esob este enquadramento que, em 1935, se cria 0 Instituto de Servi<;o
Social de Lisboa/ tutelado pela Igreja, que vern responder "a necessidade de
constituir urn corpo tecnico para trabalhar nao so na area da medicina social,
mas tambem para responder ao imperativ~ de evangeliza<;ao e de controlo
das classes trabalhadoras, a luz quer da doutrina social da Igreja, quer das
normativas do corporativismo" (Fernandes et al., 1998: 44), Institui<;6es e
agentes de assistencia funcionam, desta forma, ao servi<;o de urn regime mo
ralizante e conservador, que apela, por via da Igreja, a resigna<;ao rejeitando
outr~ tipo de interpreta<;6es e de ac<;ao para a questao sociaL Volta a reinar a
caridade no campo da assistencia. Nas palavras de Alcina Martins, "ao inves
do desenvolvimento do Estado-Providencia, do Estado de bem-estar ou do
welfare state, 0 Estado portugues responde a questao social com 0 corporati
vismo, exigindo que a reforma dos servi<;os de assistencia, entre 1937 e 1945,
se orien te n e <;SL sen tici o , Nao consa~ r a a a~s i ~le l1 cia CO nll' di reito, mil S e 5 0
bretudo no espirito da caridade e da beneficencia que confia a reorganiza<;ao
dos servi<;os de assistencia social. Com base na interven<;ao dos particulares
[sobretudo de inspira<;ao crista], privilegia a ac<;ao na famnia, devendo, se
6
7

Esta tendencia anlidericalista enco ntra-se ja no Marques de Pomba l.
Dois anos mais tarde, em 1937, e criada a Escola Norma l Soc ial de Coimbra, qu e na o fica
na dependencia da Igreja, mas na do Estado - os dois pila res funda mentais do regime .
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p ossivel, confinar-se nela. 0 Estado reserva-se a func;ao de coordenac;ao e fis
calizac;ao" (1999: 377). A acc;ao de assistencia fica, assim, entregue a senhoras
cristas, inspiradas por sentimentos de caridade e com uma revelada vocac;ao
para 0 auxflio aos mais desfavorecidos.
Ate Abril de 1974, em Portugal s6 se podia seguir de muito longe os mo
vimentos ideol6gicos, politicos, culturais e cientffico-sociais que se davam
nos paises ocidentais de regime democrMico . Os factores referidos ao longo
destas paginas marcaram "toda a traject6ria do servic;o social portugues fe,
consequentemente, das instituic;5es de intervenc;ao no terre no social], com re
percussao no desenvolvimento tardio do seu estatuto profissional e inte
lectual, comparativamente com 0 de outras areas do conhecimento e do
servic;o social noutros paises" (Martins, idem: 379). Numa linha de fran co
contraste com 0 regime politico anterior, 0 Estado ira, em 1974/75, chamar a si
(embora, de algum modo, se possa dizer que uma diferente estrutura estatal
ira continuar a chamar a si) todas as responsabilidades econ6micas e sociais.
E criada a seguranc;a social, ensaia-se a criac;ao de um Servic;o Nacional de
Saude de ampla cobertura da populac;ao e 0 movimento associativo e incre
mentado . Na esfera do servic;o social, vive-se a fase que Ernesto Fernandes
chama de "fase de crrtica e ate de ruptura com 0 servic;o social anterior ou de
marxizac;ao d o servic;o social"(1990: 6)8 Proliferam nesta epoca as institui
c;5es sociais de natureza maioritariamente estatal.
atraso no crescimento econ6mico e d e varios indices de desenvolvi
mento social nao impediu que em Portugal, como nos restantes paises oci
dentais, se fizessem sentir os efeitos da crise econ6mica agravados pela
instabilidade pr6pria de um pais numa transic;ao democrMica marcada pela
derrocada na Guerra Colonial, pelo fim do imperio e pelas convuls5es sociais.
A utopia revolucionaria soc;obra e, sobretudo, a partir da decada de 80, ap6s
um acto elei total, sobe ao governo com maioria a bsol u ta uma coligac;ao de ca
riz conservador e liberal (a Alianc;a Democratica entre 0 PSD, CDS, PPM e Re
formadores, liderada por Sa Carneiro). Na sua acc;ao politica, este governo vai
prosseguir com sistematicidade um certo lastro de refreamento - que vinha
ja, em d eterminadas areas, do seu antecessor socialista - dos frageis esque
mas de protecc;ao social atraves, por um lado, da limitac;ao da sua amplitude,
quer em term os da popula c;ao abrangida, quer em termos da concessao gra
tuita dos servic;os prestados, e, por outro, da transferencia para 0 sector p riva
do - nomeadamen te para as IPSS e miseric6rdias - de esquemas,

o
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Para alem da natureza marxista da pr6pria revolu~ao, 0 serv i ~o social portugues, nesta
fase , e tambem muito influenciado pelo chamado mov imento de rec o n ceptua li za~ao do
servi,o socia l na America Latina, que questiona a fun,ao e objectivos da profissao na vida
em sociedade e que defend e a integra ,ao das COrrentes humanistas, dos contrib utos da
antropolog ia e sociologia e da co n cep~ao de interven,ao para a mudan,a no referencial
te6 ri co do assistente social.
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equipamentos e servic;os sociais . Nessa decada, com a perspectiva de inser
<;ao na Comunidade Econ6mica Europeia d e entao - que ocorre em 1986-,
inicia -se um processo de canalizac;ao de verbas da Europa comunitaria para
Portugal com 0 objectiv~ de ajudar e estimular 0 desenvolvimento no pais.
Por via do financiamento a entidades e projectos d e promoc;ao do bem-estar
dos cidadaos, as verbas comunitarias tem side 0 motor de crescimento do sec
tor privado na esfera social, libertando 0 Estado da responsabilidade de con
solidac;ao dos esquemas de protecc;a o social pr6prios do modelo de
Estado-Providencia.
De uma forma geral, e posslvel dizer que coexistem em Portugal dois ru
veis diferentes, e pouco cooperantes entre Si,9 de desen volvimento e operacio
nalizac;ao dos esquemas de protecc;ao social: wna estrutura publica central, que
tem responsabilidades ao ruvel da concepc;ao de polfticas sociais e da qual de
pendem algumas instituic;5es de grande peso, e um sector privado, onde proli
feram institui c;6es de pequena dimensao que se responsabilizam pela
concretizac;ao de tais polfticas. Esta ideia e corroborada pel a posic;ao de Fran
cisco Branco ao escrever que" 0 perfil das polfticas de acc;ao social que se tende
a fixar consagra uma divisao de trabalho de gestao social entre 0 Estado central
e a sociedade civil a margem dos municipios. 0 Estado preserva como suas
atribuic;5es fundamentais a administra<;ao de prestac;5es sociais, os programas
especializados e a assistencia eventual e emergencial. Asociedade civil, atraves
das organizac;5es confessionais e comunitarias, as segura a criac;ao e a gestao de
equipamentos e servic;os sociais com base em convenios (ou nao) com os servi
c;os estatais de seguranc;a social. Aos munidpios e cometido um papel suple
mentar quer no que se refere aos equipamentos, quer no tocante a prestac;ao de
servic;os e outras modalidades de acc;ao social" (1995: 189) .
Ao momenta actual depara-se assim uma esfera estatal providencial
que, por um lado, revela com cada vez mais clareza as suas limitac;5es e, por
outro, se encontra tambem fortemente desacreditada pelos con tribuin tes. 10 A
evoluc;ao dos direitos socia is - no sentido do alargamento aos chamados di
rei tos ao consumo e a diferenc;a - passa a ser indirectamente proporcional as
capacidades de ensaio e avanc;o de uma super-estrutura tolh ida pel os cons
trangimentos inerentes as mutac;6es do actual complexo industrial tecnoeco
n 6mico de m ercado. Sendo possivel identificar, da parte do Estado, tentativas
de promoc;ao do bem-estar (de que e exemplo 0 rend imento minimo garanti
do), hoje ja nao parece ser possivel acreditar pi amente na eficacia d o sistema
de redistribuic;ao dos rendimentos, sobretudo numa epoca de "retorno" da
pobreza, do desemprego e da exclusao social como problemas centrais. As
instituic;5es e ao trabalho social cabe imaginar e executar medidas de politica

9
10

A respeito desta fa lta de coope r a~ao, consultar Francisco Branco (1998: 157-162).
Deste fen6meno sao sintomati cas as constantes fugas as contribui~6es.
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social, pensar nas formas da sua melhor adequabilidade as necessidades,
bern como repensar pressupostos e alternativas possiveis.

* '*" *
Afirmou-se anteriormente que a pobreza continua persistente, extensa e se
vera em Portugal. Sendo possivel ponderar esta afirmac;ao, consoante 0 crih~
rio de medida de pobreza utilizado e independentemente das viuias
metodologias adoptadas,ll e correcto afirmar que a extensao e a intensidade
da pobreza em Portugal e muito superior a media dos paises da Unia.o Euro
peia.12 Segundo a leitura dos indicadores operacionalizados, a partir dos da
dos do Inquerito Painel sobre os Rendimentos e Condic;6es de Vida dos
Agregados Familiares na Uniao Europeia, de Lidia Barreiros (1996), Portugal
tinha no infcio da decada de 90 (1993) a maior taxa de pobreza,13 0 menor ren
dimento mensal por adulto (que define a linha de pobreza) e a maior desi
gualdade de dispersao de rendimentos. A diferenc;a entre a taxa de pobreza
em Portugal e a media europeia e de 11,4% para 0 pais com menor taxa de po
breza (Dinamarca - 6,6%) e de 5,6% para 0 segundo pais da Uniao Europeia
com maior taxa (Grecia -21 ,5%). Quanto ao nivel do rendimento mensa Ipor
adulto equivalente, e considerando-se a base ajustada pelas paridades de po
der aquisitivo, Portugal apresenta 0 valor mais baixo que corresponde a
30,9% do pais com maior rendimento - 0 Luxemburgo. 0 grau de desigual
dade de distribuic;ao dos rendimentos e tambem maior em Portugal, que
apresenta urn indice de Gini de 0,39 quando a media dos doze paises
europeus e de 0,31. 14 0 pais com menor desigualdade e a Dinamarca (0,23), ao
contrario de Portugal, que apresenta os valores mais elevados, logo seguido
pela Grecia e Reino Unido, ambos com urn coeficiente de 0,34. Aassimetria na
repartic;a.o e bern evidente: 0 rendimento dos 10% de agregados familia res
portugueses mais ricos - que detinham 27% do rendimento total- e maior
que 0 auferido pela metade dos agregados familiares. Por sua vez, os 50%
com menores rendimentos possuem apenas 23% do rendimento total.
11

12
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14
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Exi stem diferen , as de valo res entre os dad os que sao apresentados ao longo deste traba
lho . Tal facto prend e-se com os conceitos, os instrumentos e as amostragens utili zadas p e
lo s diferentes estudos consultados.
o inqLU~ rito foi reali zado pelo Eurostat, em 1994, e os dados referem-, e a05 rendimentos e
Cll1dl , ,,,,s de y id,] do, ,' grl~);il d()s fam ili ares do? (11. 000 ti1miil ,]S (nil .>no <I " 1993) dll; s,'
g uintes paises: Po rtugal, Belg ica, Dina marca, Alemanha, Grecia, Espanha , Fran,a, lrlan
da, ltalia, Lu xemburgo, Holanda e Reina Unido . Em Po rtugal, foram inqui ridas 4. 881
familias e 0 inquerito teve po r base os resulta dos dos Censos 91.
A ta xa de pobreza corre sponde a 50% d a media aritme tica do rendimento disponi
veil despesa, traduzidos em escala equi valente. Consideram-se pobres aqueles que tem
um rend imento inferior ao nivel medio (d. Barreiros, 1996) .
o indiee de Gini e uma medid a de desig ualdad e que varia entre 0 e 1. Quanto maio r e 0
valo r do coefici ente, maior e a assimetria d e distribui, ao de rendimentos.
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As taxas de pobreza citadas utilizam urn limiar de pobreza - que dife
rencia genericamente a condic;ao dos individuos perante essa situac;ao e in
corpora um conjunto de opc;6es normativas - respei tante a 50% da media do
rendimento, a qual, no caso portugues, correspondia ao valor de 41.000 escu
dos. 1>Este limiar pode ser visto como urn ponto de referencia baixo no inter
valo da pobreza quando se consideram os fracos niveis de rendimento em
Portugal. Tendo em conta outros limiares, fica confirmada a extensao e seve
ridade da pobreza. Se a linha de pobreza passar de 50% para 60% da media do
rendimento disponivel- valores proximos dos 50.000 escudos - , a taxa de
pobreza sobe entao de 27,1 % para 34,3%16 Quando se fix a a linha de pobreza
em 40% da media do rendimento - 0 que pode ser entendido como caracteri
zando os mais pobres entre os pobres e os indivfduos com carencias severas
-, a taxa de pobreza passa a ser de 18,5% e 0 peso dos mais desfavorecidos
entre os pobres em Portugal excede a media europeia, que e definida a partir
do Iimiar de 50% do rendimento medio (d. Barreiros, 1996). Estes dados sobre
a extensao e severidade da pobreza e a desigualdade em Portugal sao confir
mados por todos os estudos recentes. As estimativas elab oradas por C. F.
Rodrigues (1999) , fundamentadas no Inquerito aos Orc;amentos Familia
res de 1994/95, indicam que 24% dos portugueses vivem em situa~ao de
pobreza monetaria, tomando como ponto de referencia 60 % do rendimen
to mediano, 0 que corresponde a um rendimento anual de 519 mil escudos.
Chega-se, deste modo, a urn elevado indice de desigualdade e severidade associ
ado a situac;6es de precariedade e intensidade de pobreza muito significativas.
A analise da pobreza a partir do criterio financeiro nem sempre coincide
com a auto-avaliac;ao que os individuos realizam d as suas condi~6es de vida.
Como se disse ja, e correcto referirmo-nos conceptualmente a "pobreza sub
jectiva" no senti do da avaliac;ao que os pobres "fazem sobre a sua propria
condiC;ao, quer perante as suas necessidades e aspirac;6es, quer por compara
C;ao comas outrosou com a sociedade emgeral" (Silvaet al., 1989: 209). Umin
querito do Eurostat revela que a maioria das familias portuguesas inquiridas
(59%) afirma subjectivamente nao dispor do "minimo para viver"; no entan
to, aquele estudo, a partir da analise dos rendimentos, apenas considera
como pobres 41 % do universo inquirido (d. Barreiros, 1996).
A pobreza e a desigualdade, como tambem se fez anteriormente refe
rencia, saO dois conceitos distintos que, contudo, guardam relac;ao entre si.
Quanta a desigu ald adc, esta pode constil u ir urn indicad o r interessante de
diferenciac;ao no que toca ao acesso e controlo dos recursos economicos por
parte dos individuos numa sociedade (d. Rodrigues, 1994) . Neste senti do,
Bruto da Costa et al. defendem que "a desigualdade so se converte em

15
16

Ver nota 13; va lo r para 0 ano d e 1993.
Dad os d o inquerito do Eurostat; ver no ta 12.
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pobreza quando gera a exclusao de alguns cidadaos dos padr6es de vida, cos
tumes e actividades corrente na sociedade" (1985: 22). A pobreza envolve si
tua<;6es de carencia, interdependentes, em que se incluem factores de ordem
simb6lico-cultural, politicos e relacionais. Assim, no que diz respeito a rela
<;ao entre as taxas de pobreza e a assimetria na repartic;ao dos rendimentos,
Portugal integra 0 grupo dos paises que tem um grau de desigualdade igual
(Italia) ou superior (lrlanda, Espanha, Grecia, Reino Unido e Portugal) ame
dia europeia, os quais, por sua vez, sao os mesmos que exibem taxas de pobre
za acima dos 15,7% (0 valor medio na antiga Europa dos Doze). Em Portugal,
a assimetria da distribui<;ao dos rendimentos acentua-se na primeira metade
dos anos 90, ao inves do que sucede na decada anterior, em que decresce ligei
ramente . As taxas de pobreza relativa acompanham esta tendencia, com ex
cep<;ao das regi6es de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve, onde se observa um
ligeiro aumento (d. Pereirinha, 1994, 1997; Rodrigues, 1994). Este facto nao
significa, porem, que a variavel geogrMica seja assumida como 0 principal
factor explicativ~ ou como um factor mais relevante que as transforma<;6es
socioecon6micas. De qualquer forma, esta muta<;ao e mais visivel nas zonas
rurais do que nas urbanas, verificando-se actualmente uma taxa de desigual
dade e pobreza com um peso relativo superior nas primeiras. 0 exodo rural,
mais do que as consequencias de qualquer processo de desenvolvimento, tem
contribuido para estas mudan<;as, reflectindo-se no aumento das popula<;6es
mais desfavorecidas das grandes cidades. Na metr6pole de Lisboa, por exem
plo, cerca de um ter<;o dos habitantes de bairros degradados, segundo 0
PURB, eram migrantes internos. Neste periodo, a incidencia da pobreza nos
agregados familiares enos individuos sobe, respectivamente, 3,1 % e 3,4%,
entre 1989/90 e 1994/95. A pobreza e ligeiramente maior entre as mulheres
(22,1 % contra 20,9% de homens em 1994/95), embora a varia<;ao seja mais
acentuada nos homens na medida em que a diferen<;a percentual que separa
va os dois grupos tinha descido 2,5% para 1,2%? No que diz respeito a desi
gualdade, 0 indice de Gini passa de 0,319, em 1980/ 81, para 0,3133, em
1989/ 90, sendo 0, 3483, em 1995. 18 Ainda neste ultimo ano, quanto a distribui
<;ao dos rendimentos,19 mais de um quarto do rendimento disponivel (27,6%)
e detido pelos 10% da popula<;ao que aufere maiores rendimentos e, em senti
do inverso, os 45% da popula<;ao que detem menores rendimentos disp6em
17

18

19

Dados das estimativas elaboradas por C F. Rodngu € s com base nos lnqueritos aos Or,a
mentos Familiares de 1989/90 e de 1994/95.
Dados do Relat6rio de Avalia,ao da Fase Experimental do Rendimento Minimo Ga
rantido. De relerir qu e existem dileren,a s entre os valores apresentados e os dados do
Eurostat de 1993 (ver nota 11).
o rendimento ea variavel mais utilizada na analise da desigualdade econ6mica, contu
do, 0 estudo desta problematica levanta qu est6es ao nivel da d elini,ao de variave is,
po is a lorma de acesso aos dados sobre recursos econ6micos possui dilerentes dimen
s6es (Rodrigues, 1994).
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apenas de 23% do rendimento disponfvel. Assim, em 1995,0 racio entre os
10% da popula<;ao com maio res rendimentos e os 10% da popula<;ao com me
nores rendimentos (que disp6em de 3% do rendimento) e de 9,2; sendo, em
1990, de 7,3 e, em 1980, de 7,8 20
Ainda no ambito do estudo das tendencias comparadas entre Portugal e
o contexto europeu, em alguns Estados membros da Uniao Europeia os dados
sobre a pobreza relativos a decada de 80 nao confirmam uma tendencia co
mum. 21 Os dados das inquiri<;6es aos or<;amentos familiares quanta as despe
sas dos agregados domesticos registam um retrocesso em Espanha e na
Irlanda, oscila<;6es pouco significativas na Alemanha, Holanda, Dinamarca,
Belgica e Portugal e um agravamento no Reino Unido, Fran<;a, Grecia e Italia.
Asimilitude generica existente, nao obstante, entre os diversos paises, excep
to na Belgica, situa-se nos grupos de risco, a saber: agregados familiares cujos
representantes estao desempregados; agregados constituidos por um indivi
duo idoso e agregados familia res alargados; agregados familia res com um in
dividuo idoso e agregados familiares com baixos niveis de qualifica<;6es (d,
Eurosta t, 1995). A evolu<;ao registada nas taxas de pobreza nos varios pafses
surge em nitido contraste com os designios e discursos sobre a Europa social e
sua coesao na qualidade de espa<;o aberto para 0 pleno exercicio da cidadania
e dos direitos dos homens.
Em Portugal, as despesas de protec<;ao social, em percentagem do PIB,
tem vindo a aumentar paulatinamente na ultima decada. De 1990 a 1997, re
gista-se um crescimento na ordem dos 5,9%. Em 1997, as presta<;6es socia is de
saude e velhice e sobrevivencia representavam 88, 72% do total das despesas.
Com valores bastante mais diminutos, seguem-se a familia e 0 desemprego
(aproximadamente 5%) e, com uma percentagem irris6ria no c6mputo geral,
encontra-se a exclusao social (0,90%) e a habita<;ao (0,02%). No entanto, os da
dos apresentados pelo Eurostat sobre as despesas com a protec<;ao social, em
percentagem do PIB, no ana de 1996, para os paises da Uniao Europeia, reve
lam que Portugal eo pais que, a seguir a Irlanda, gasta menos em protec<;ao
social (21,6%). A Suecia e a Dinamarca ocupam os lugares cimeiros deste
ranking com 34,8% e 33,6%, respectivamente. Em Portugal, as politicas so
ciais, desenvolvidas sobretudo a partir do 25 de Abril de 1974, na educa
<;ao, saude e seguran<;a social traduziram-se na cria<;ao de umgrande numero
de empresas, no desenvolvimento da Administra<;ao Publica, no aumento da
20
21

Dados das estimativas elaboradas porC F. Rodrigues com base no s Inqueritos aos O r,a
mentos Familiares de 1994/95, apresentados no Relatorio de Avalia,ao da Fase Exp eri
m ental do Rendimento Minimo Garantido.
Sobre este assunto, consultar 0 relat6ri o do Eurostat sob re as condi,6es de vida dos
agregados lamiliareseuropeus. Este relat6ri o a nalisa os dados dos or,amentos lamili
ares em dois momentos distintos da decada d e 80 no s seguintes paises: Reino Unid o,
Espanha, Fran,a, Portugal, Belgica, Grecia , ltalia, Dinamarca, Irlanda, Alemanha,
H o land a (Euros tat, 1995).
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despesa publica com os servi<;:os sociais e no alargamento do ambito d a segu
ran<;:a social com a integra<;:ao de novos beneficiarios e diversifica<;:ao das pres
ta<;:iSes. Apesar do caracter universal dos servi<;:os da seguran<;:a social, a
escassez d os subsidios e a debilidade dos servi<;:os prestados (creches, apoio
aos idosos, numero de desempregados a receber 0 respectivo subsidio, baixos
valores de pensoes) sao frequentemente assinalados. Para esta circunstancia
tende-se a referir 0 facto de a "falta de matura<;:ao" do sistema (dificuldade de
compatibilizar 0 subito universalismo da seguran<;:a social com carreiras con
tributivas muito curtas) nao ter sido acompanhada pelo avan<;:o da economia
produtiva, incapaz de gerar receitas para 0 Estado e suficientes contribui<;:iSes
p ara a seguran<;:a social.
A maioria dos pobres em Portugal reside na s zonas urbanas (39,8%) e
semi-urbanas (32,4%), mas sao as zonas rurais que se caracterizam por uma
m aio r incidencia da pobreza (53,3% da sua popuia<;:ao e pobre); a incidencia
nas zonas semi-urbanas e urbanas e, respectivamente, de 33% e de 14,8% da
sua popula<;:ao. Significa is to que a maior parte dos p obres vive nas cidades,
embora as zonas pobres, por excelencia, se situem no mundo rural. Para alem
dos novos factores de pobreza, e decerto a pobreza das zonas rurais que ali
menta a pobreza urbana. Adistribui<;:ao regional d os dados da pobreza indica
que 40,8% dos pobres vivemno Norte, 23,1 % no Centro, 16% em Lisboa e Vale
do Tejo, 7,8% no Alentejo, 5,6% no Algarve, 2,1 % nos A<;:ores e 3,6% na Madei
ra; analisando a incidencia deste fen6meno em cada uma das regioes defini
das, constata-se, porem, uma menor incidencia em Lisboa e Vale do Tejo
(11,9%) e no Norte (26,4%), certamente devido aurbaniza<;:ao, 0 que corrobora
os dados urbanos de incidencia da pobreza referidos anteriormente, enquan
to nas outras regioes as percentagens de pobres excedem os 30% - 31,9% no
Alentejo, 32,2% no Centro, 36,6% no Algarve, 37,4% na Madeira e 38,2% nos
A<;:ores. 22
o distrito de Lisboa conta, segundo um estudo recente, com a maior
concentra<;:ao de zonas com g ra ves problemas sociais e de intensidade de po
breza, seguindo-se os de Aveiro, Porto e Serubal, (com menor concentra<;:ao, 0
que nao significa menor incidencia de pobreza), e d epois as areas de menor
densidade populacional e 0 Alentejo. No interior, as situa<;:oes assinaladas 10
calizam-se principalmente ao longo dos principais tro<;:os dos itinerarios ro
doviarios (d. Dias e Ramos, 1998). Estas observa<;:oes chamam a aten<;:ao para
situa<;:6es particulares e pertinentes na analise desta problematica. 0 habitat
degradado, como os das zonas urbanas e suburbanas de Lisb oa e do Porto,
nao se encontra da mesma forma no resto do pais. Ainda segundo 0 estudo
mencionado, os resultados sobre a inser<;:ao territorial dessas zonas indicam

22

Dados referentes a 1994/95 Fonte: INE, PaineI de Agregados Familiares e Inquerito aos
Fam iliares 1994/95 (cf. Rodrigues, 1999).
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que ° enquadramento geogrMico urbano se regista em maior numero no dis
trito de Lisboa (39,5%) e que 0 suburbano se centra nos distritos de Lisboa,
Aveiro, Porto e Setubal (70,8%).
A persistencia e a transmissibilidade tendem a ser uma das principais
caracteristicas da pobreza. Segundo um estudo classico sobre a pobreza em
Portugal (Bruto da Costa et ai., 1985),75% dos inquiridos afirmou que os seus
paiS ja tinham sido pobres, a mesma percentagem referiu que a situa<;:a o de
pobreza os acompanhou ao longo da sua vida e apenas 25% admitiu que nao
tinha sido pobre. Esta ultima situa<;:ao implica 0 reconhecimento de outros ti
pos de dinamicas e de processos que podem conduzir a situa<;:oes de pobreza
e que sao significativas para 0 entendimento deste fen6meno. Sao apontadas,
no estudo, algumas causas estruturais para a transmissao da pobreza, no
meadamente ao nivel da organiza<;:ao e dimensao das explorac;oes agrfcolas;
da precariedade no mundo de trabalho; da estrutura produtiva de alguns sec
tores; dos baixos niveis de qualifica<;:ao; do acesso as formas de apoio e protec
<;:ao estatais; dos modos simb6lico-culturais de referencia; dos rendimentos;
ou dos habitats. 0 encadeamento destes factores dificulta a descolagem dos
circulos de pobreza e a promo<;:ao de traject6rias sociais ascendentes, reflec
tindo a pouca flexibilidade que esta faixa da popula<;:ao tem ao nivel da mobi
lidade social, 0 que nao significa uma rigidez cabal na sociedade portuguesa,
que, pelo contra rio, conheceu nas ultimas tres decadas importantes transfor
ma<;:6es na sua estrutura social.

