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mero aprofundamento da cidadania (cf. Adams, 1998: 32). Amartya Sen nao
hesita em considerar que este tipo de orienta<;:ao pode transformar-se num
acto cruel quando se esquece que nao se pode dirigir a sujeitos para quem e
pra ticamente impossive! conseguir trabalho (cf. Le Mande, Setembro de 1999).

CON CLusAo

Tambem 0 amor se adapta as leis da economia
in veste-se a curto prazo e red uz-se a energia
e quando 0 barco vai ao fund o ninguem quer ser culpado
mas nunca e tarde para se ter uma infancia feliz
o cavaleiro solitario ainda sonha acordado.
[Jorge Palma]

o mundo ocidenta! do progresso e crescimento economico tern vindo a reve
lar niveis de pobreza e dinamicas de exclusao muito profundos. Estes feno
menos, para alem de nao terem sido erradicados, alastraram, ainda que
reconfigurados, no interior do capitalismo "avan<;:ado" tecnoglobal. A Uniao
Europeia conta commais de sete dezenas de milh6es de pobres, entre os quais
mais de vinte milhoes de desempregados e uma nova categoria - os "inem
pregaveis". Sao os valores minimos garantidos de direitos de tIoca relativos
as formas de protec<;:ao social que tern constituido urn factor que evita 0 surgi
mento de crises agudas e carencias graves na Europa. Em Portugal, ap6s a
condescendencia e incentivo de Salazar perante a realidade da pobreza, e 25
anos volvidos do advento da democracia politica, a pobreza permanece per
sistente, extensa e severa. Conforme se apresentou neste livro, Portugal conti
nuava a ter, no inicio da decada de 90, a maior taxa de pobreza, 0 menor
rendimento mensal do produto interno bruto e a maior desigualdade e dis
persao de rendimentos na Uniao Europeia. 0 extenso conjunto de indica do
res qUilnlita tl\ os aq ui s istem ati za d o a p rese n ta urn q u adr o g era l
extremamente dificil. Ede esperar, porem, que nos ultimos anos, 0 desenvol
vimento de certas medidas e oportunidades, como 0 rendimento minimo ga
rantido, tenha tido urn impacto consideravel nao s6 na redu<;:ao da
intensidade da pobreza e atenua<;:ao da sua severidade, mas tambem na tema
tiza<;:ao politica enquanto questao publica central do Estado e da
colectividade.
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Aexclusao social, enquanto circunstancia extrema de carencia e diferen_
de diversos tipos, deixou de ser pen ..
sada, mesmo na juventude, como uma questao marginal - centrada em
aspectos culturais e de risco como as raves ou os graffitis - para ser considera_
da como 0 produto de urn encadeamento de dinamicas e contextos que impe
lem certos sectores sociais para a dependencia , p reca riza~ao e
inempregabilidade. Postula-se, nesta obra, que 0 fundamental da exclusao na
exclusao ern Portugal reporta a contiguidade entre a persistencia, extensivi
dade e severidade da pobreza e certas condi~6es (frequentemente "adstri
tas"), contextos e quadros de resposta decisionais por parte de alguns grupos
juvenis, num perfodo em que sao mais moventes os espa~os e processos que
delimitam aqueles que estao e nao estao "fora" da sociedade e da "protec~ao
salarial". Do nosso ponto de vista, 0 crucial da exclusao na juventude encon
tra-se nos dominios da desresponsabiliza~ao familiar, parental, escolar e ins
titucional; no insucesso e renuncia aescola com 0 consequente encerramento
da esfera de oportunidades e saidas profissionais socialmente valorizadas e
inadapta~ao das capacidades de certos agrupamentos juvenis perante as
mesmas; no "esquecimento de si" que tende a acompanhar a desilusao siste
matica, a frustra~ao precoce sucessiva e a domina~ao simbolica-cultural, per
meabilizando, por sua vez, a adesao a quadros de resposta ilfcitos que surgem
aos jovens como campo de possibilidades organizadas nao completamente
"disfuncionais" (embora discriminadas e criminalizadas) a sociedade; na
inempregabilidade, precariedade e instabilidade laboralligada as drasticas
muta~6es tecnico-economicas, a economia paralela e ao mundo dos negocios
escuros; no abuso do consumo de alcool e de drogas criminalizadas e incapa
citantes para os padr6es actuais da vida social e laboral; na ruptura entre as
metas sociais consagradas e a capacidade para as atingir; no laissez faire da
desresponsabiliza~ao social que se tern vindo a apoderar da propria
juventude.
o itinerario percorrido por este livro, apos problematizar 0 conceito de
exclusao social enquadrando-o na sociedade portuguesa, come~ou por situar
a dinamica demografica e as transforma~6es das estruturas familiares . Des
creveu-se como 0 envelhecimento demografico encontra expressao modelar
no municfpio da capital e como a cintura suburbana que envolve Lisboa conta
com uma estrutura rna is jovem. 0 crescimento populacional deste mundo
suburbano estancou apos os fluxos migratorios internos , 0 regre!';so dos
pnrtugueses de Alrica e ,11 iXJ l'ch ) Je irnig ra n tes orilmdos dus PALOP, [<.'no
menos que se deram ate finais dos anos 80. Os diferentes indicadores da fami
lia expoem tambem uma realidade extremamente alterada: conjugalidade
tardia, aumento da seculariza~ao do matrimonio, aumento do divorcio, no
vos modelos de relacionamento (coabita~ao, famflias monoparentais), maior
percentagem de cri an~as nascidas fora do casamento. A cintura suburbana da
capital e a cidade de Lisboa contam com uma percentagem de nados-vivos
cia~ao negativa por ausencia de recursos
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fora do casamento e de casamentos celebrados nao catolicos que ultrapassam
em muito a media nacional; 0 mesmo ocorre com as ta xas de divorcio, sendo
que 0 numero de casamentos dissolvidos atinge 0 numero de casamentos ce
lebrados. Contrastando com os dados globais do distrito de Lisboa, os bairros
degradados da capital possuem uma estrutura etaria jovem, elevadas taxas
de natalidade e familias alargadas. Nestes espa~os, lade a lado com as dina
micas de mega-urbani za ~ao, persistem, decerto reestruturados, tra~os de
comportamentos demograficos de origem rural, tacticas de sobrevivencia
onde os filhos surgem como fonte de rendimento, estrategias matrimoniais e
de maternidade que aparecem como urn dos poucos projectos do universo fe
minino e urn fraco nivel generico de escolariza~ao.
Institui~ao tradicionalmente basilar no apoio a constru~ao e consecu~ao
dos projectos de vida dos jovens, a familia tern side assim objecto de mudan
~as na sua estrutura e de redefini~ao nas fun~6es e valores. A entrada da mu
lher no mundo do trabalho e sua inscri~ao na comum ambi~ao e necessidade a
uma carreira profissional a tempo inteiro reduzem 0 espa~o de interven~ao
familiar, outrora central, na educa~ao e socializa~ao dos jovens. No caso dos
agregados mais carenciados ao nfvel economico, social e cultural, estes facto
res de mudan~a - que, em si, nao tern de ser vistos como catastroficos - po
dem reflectir-se em processos de " desorganiza~ao familiar"
potencializadores da persistencia e transmissibilidade das caracteristicas de
pobreza e exclusao. Se a impossibilidade de acompanhamento, por parte dos
pais, da trajectoria dos jovens, se aliar urn meio com dificuldades de confor
ma~ ao com modelos maioritariamente dignificados e aberto a mundos eco
nomicos e de vida estigmatizados e marginalizados, podem estar criadas
condi~6es favora veis ao peso da influencia e aprendizagem grupais que, es
capando continuamente a formas de enquadramento social que permitem a
comunica~ao entre os varios agrupamentos que comp6em uma socied3de e
nao necessitam para isso de sufocar ou oprimir a liberdade e a pluralidade de
visoes e fins, com frequencia desembocam em transgressao, recusa da legali
dade e praticas delinquentes reiteradas.
Nada autoriza, porem, a afirmar linearmente que a dissocia~ao familiar,
as famflias recompostas e as monoparentais estejam na origem ou sejam um
produto da pobreza e da exclusao. Do que se trata e da capacidade e efectivi
dade da supervisao dos responsaveis familiares (e escolares) sobre as crian
~a s e os jovens, de forma a promover nao so certas modalidades de
identifica~ao com modelos e estilos de integra~ao social que nao estejam sob 0
espectro forte da marginalidade e negatividade, niveis de comunica~ao fnti
rna entre uns e outros, como tambem - questao que consider amos funda
mental - a plena assump~ao da responsabilidade familiar, parental e
institucional das crian~as e adolescentes. 0 universo social e heterogeneo e
multiplo, factores que fornecem 0 contexto dramatico da vida em sociedade;
mas a resposta a tragedia social nao tern que ser monista e enclausurante.
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Vma realidade familiar que vota as crian<;as ao abandono, sem qualquer ou
tra alternativa (institucional ou em redes familia res e de vizinhan<;a), seja por
ocupa<;ao ou sobreocupa<;ao laboral, seja por desresponsabiliza<;ao parentai,
nao e susceptivel de desencorajar comportamentos desviantes que podem
ate emanar perversamente das potencialidades auto-regulat6rias dos pr6pri
os menores quando deixados a sua sorte, sem instancias mediadoras de ca
racter positivo.
No que diz respeito ao fen6meno da escolariza<;ao, foi referido que a po
pula<;ao portuguesa continua a deter baixos niveis generalizados de escolari
dade e uma elevada taxa de analfabetismo. A popula<;ao pobre do pafs
caracteriza-se precisamente por con tar com qualifica<;oes escolares e nfveis
de alfabetiza<;ao e literacia ainda mais fracos. Na metr6pole Iisboeta, estudos
realizados em habitats degradados demonstraram que a popula<;ao neles resi
dente possui, na quase totalidade, 0 ensino primario ou menos. Os jovens re
sidentes nestes bairros apresentam traject6rias escolares marcadas por
elevadas taxas de absentismo, insucesso e abandono escolar. E verdade, po
rem, que 0 insucesso e 0 abandono acompanham 0 percurso escolar, nao 56
dos jovens com origem pobre, mas tambem da maioria dos estudantes portu
gueses. As traject6rias tendem entao a prolongar-se e a massifica<;ao de ensi
no nao se traduz num cabal indice de sucesso. A escola - hoje, sobretudo,
uma plataforma de integra<;ao, socializa<;ao e mobilidade social que, para
alem de dotar os alunos com competencias de litera cia, constitui a porta de
acesso ao sistema de emprego e as oportunidades socialmente valorizadas
nao tern conseguido acompanhar as expectativas que a sua progressiva mas
sifica<;ao acabou por alimentar. A diminui<;ao do analfabetismo, 0 prolonga
mento dos estudos e a posse de nfveis de escolaridade superiores sao
susceptfveis de integrar, entre outras tendencias, urn quadro de algum opti
mismo onde as sombras continuam a ser a persistencia do insucesso e aban
dono escolar. Nao se desconhece como a exclusao cognitiva corre a par, em
larga medida, da econ6mica e como ambas impelem a exclusao polftica. Nes
te sentido, a igualdade nos direitos politicos tern sido insuficientemente
acompanhada pela tendencia para a equidade na obten<;ao dos recursos cog
nitivos da sociedade. Para os grupos rna is carenciados cognitivamente, a es
cola parece cumprir a fun<;ao de os preparar para a precariedade,
desemprego e inempregabilidade. Pode assim ser afirmado que 0 insucesso e
o abandono escolar sao socialmente selectivos, cumulativos, massivos, pre
coces e sistematicos.
Mostrou-se, de seguida, que a pluralidade de tipo "etnico" que 0 pafs
acolhe - que marca uma presen<;a forte nos municipios estudados - nao en
contra paralelo na concessao de condi<;6es de legalidade, equidade e dignida
de em termos de vivencia social, habitacionallaboral e polftica. Os jovens dos
grupos de origem africana, ainda com menores qualifica<;oes escolares do que
os jovens pobres de familias portuguesas, segregados socioespacialmente em
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bairros degradados, com uma cultura e habitos simultaneamente proximos e
distantes, acabam por ter como destine a inempregabilidade ou as profissoes
que os "outros" nao querem e que sao social e economicamente desclassifica
das e desclassificantes. Estes jovens, bem representados nas escolas dos mu
nicfpios abrangidos pelo estudo, inserem-se num contexto de
"atrac<;ao-repulsao" relativamente ao sistema escolar, cujo resultado se cifra
em taxas de insucesso e abandono tao elevadas que nao e extremo afirmar
que 0 sistema de ensino portugues constitui uma experiencia frustrante que
56 pode minar uma ideia de sociedade baseada em direitos de reciprocidade
em termos morais, convencionais, juridicos e polfticos. E quando assim e, es
ses direitos deixam de ser deveres para os outros, criando uma indiferen<;a
que perversamente se ins tala.
Em termos de articula<;ao do sistema de ensino com 0 de emprego, e
possfvel falar de uma condi<;ao juvenil marcada por um duplo insucesso: ao in
sucesso escolar soma-se 0 de encontrar um emprego. A entrada na vida pro
fissional e, por conseguinte, a autonomiza<;ao da familia de origem, e ainda
mais dificil para os que se encontram em situa<;ao de pobreza. Neste grupo, a
taxa de desemprego e superior, a probabiJidade de existir trabalho infantil e
maior, 0 desempenho de actividades de baixo prestfgio social e nf\:,eis de ren
dimento deficitarios e frequente. A economia subterranea, sediada nos meios
suburbanos da capital, aproveita-se desta mao-de-obra barata e desprotegi
da, pouco qualificada mas muito necessitada de trabalho, denotando a "fun
cionalidade especffica" que esse tipo de economia tern na sociedade
portuguesa. Num quadro de convulsao de urn dos pilares em que as socieda
des assenta yam, 0 trabalho assalariado, assiste-se ao fim do pleno emprego, a
irmp<;;ao do desemprego cronico, ao alastramento da precariedade e da ex
tensao do numero de "excedentes" e "superfluos". Estas formas extremas de
exclusao come<;am a ter uma presen<;a forte no universo juvenil, 0 qual surge
com bastante vulnerabilidade no ambito das transforma<;oes socioeconomi
cas e tecnoindustriais que ocorreram em Portugal nas ultimas decadas. Num
quadro de combina<;ao do prolongamento da escolariza<;ao com 0 prolonga
mento na familia - por outras palavras, da dependencia perante a familia-,
tem-se assistido ao efeito conjugado da desactiva<;ao dos jovens relativamen
te ao sistema de emprego e ao seu retardamento em term os de inser<;ao profis
sional. Este fenomeno pode resultar, por vezes, da longevidade da condi<;;ao
de estudante, mas no ambito estudado, 0 que importa ressaltar sao as dificul
d ades na inser<;ao profissional. Uma vez mais, as habilita<;6es escolares bai
xas que caracterizam grande parte da popula<;ao jovem portuguesa, bern
como das cidades e munidpios analisados, constituem urn obstaculo para a
entrada no sistema de emprego formal e valorizado. A grande maioria da po
pula<;ao jovem desempregada conta apenas com a escolaridade minima obri
gat6ria ou menos, 0 que faz com que os que possuem maior credencialismo
escolar tenham, por este facto, melhores condi<;6es de trabalho.
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Quanto arela\ao entre droga e "adi\ao", argumentou-se que se trata de
uma associa\ao moderna. Num processo global de civiliza\ao em que a absti
nencia tern sido condi\ao para urn certo tipo de racionaliza\ao e racionalida
de, a "toxicodependencia" irrompe como desvio, marginalidade, vinculada a
urn sistema de possibilidades econ6micas criminalizadas. Por isso, a vulnera
bilidade dos meios pobres a este fen6meno tern origem numa /6gica de exclu
sao da exclusao: os espa\os pobres tendem a tornar-se tambem zonas de
fronteira, campos acossados, lugares que "estao fora" da cidade e da cidada
nia na exacta medida em que esse "estar fora" e simplesmente uma forma
particular de estar dentro. Embora os consumos mais frequentes entre a po
pula\ao portuguesa sejam 0 alcool, 0 tabaco e os medicamentos, consumos
amiude iniciados no seio familiar, 0 usa das drogas ilfcitas, que se verifica 50
bretudo entre os jovens, tern vindo a aumentar significativamente nas ulti
mas decadas. Por sua vez , os problemas a que geralmente a
"toxicodependencia" conduz sao bastante ilustrativos do caracter multidi
mensional da exclusao social.
As perspectivas sobre a ausencia de condi<;:oes para a realiza\ao do en
quadramento levado a cabo pela farru1ia , pela escola e pel a comunidade, tern
como corolario a constitui<;:ao de instancias formais - talvez se deva dizer,
em todos os sentidos da expressao, "esferas correctivas" - que, confundindo
genericamente as vftimas e os agentes de vitima\ao, se dispoem a garantir a
conforma\ao das crian<;:as e jovens, que sofreram ou sofrem a falta daquele
controlo, as condi\oes, normas e comportamentos postulados como aconse
lhaveis e preferfveis para a rectifica<;:ao pleonastica da reeduca<;:ao, ressociali
za<;:ao e reinser\ao. A delinquencia juvenil, porem, nao diz respeito
simplesmente as condutas desadequadas perante a famflia e os outros, ja que
nao tern existencia fora do quadro jurfdico e legal que impoe aquele conceito
atraves das suas especfficas form as de preven\ao, administra<;:ao, controlo e
coer<;:ao. E, no entanto, expressao extrema do parodoxismo desta realidade, a
delinquencia recenseada e essencialmente masculina e a institucionaliza<;:ao
e, na sua maioria, feminina; a tutela em lares e prescrita como transit6ria mas
acaba por ser duradoura; e apresentada como ultimo recurso mas, com fre
quencia, revela-se como 0 unico. Deste modo, 0 afastamento da comunidade
e da vida da p6lis 56 refor<;:a e esclarece a natureza intensamente politica da
vida do jovem "internado" ao abrigo das leis tutelares de menores que, na
transposi\ao que fazem de vitimas em agentes de vitima<;:ao, assumem impli
citamente afinal quem sao os responsaveis e simultaneamente os algozes.
A vida do jovem internado e uma existencia que tende a ser subjugada a pre
tensao de a lei se transformar por completo em vida, de modo que esta se con
funda integralmente com a norma - seguindo os exemplos dos asilos,
prisoes e todos os universos concentracionarios. Aatitude perante 0 jovem in
ternado - cuja vida infame esta tao bern ilustrada, como 56 a arte 0 pode fa
zer, em Os Mutantes, de Teresa Villaverde - define 0 modelo polftico do
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poder soberano perante as humilha<;:oes a dignidade humana sofridas quoti
dianamente pelo conjunto das crian<;:as e dos jovens excluidos.
As polfticas sociais desenvolvidas nas ultimas decadas, na educa\ao,
forma<;:ao, emprego, saude e protec<;:ao social tem-se traduzido pelo seu cank
ter universalizante e pela cria<;:ao de urn grande numero de institui<;:oes e enti
dades que apresentam uma diversidade de medidas e programas dirigida
cada vez mais aos jovens em situa\ao ou risco de exclusao social. Nao pare
cern restar duvidas de que este movimento indicia uma crescente adapta<;:ao
da interven<;:ao social ao contexto envolvente e conduz a novas linhas de
abrangencia e ac\ao. Todavia, e reconhecido que, apesar do caracter universal
dos servi<;:os da seguran\a social e do aumento das ofertas neste ambito, se as
siste ao choque entre a progressao geometrica das necessidades com a pro
gressao aritmetica das respostas, tanto ao nivel quantitativo com o
qualitativo, isto e, ao nivel do tipo de respostas, metodologias e recursos ac
cionados. Num quadro de uma certa macrocefalia das institui\oes e equipa
mentos sociais na cidade de Lisboa, em detrimento dos municfpios
envolventes, constata-se a existencia de desfasamentos importantes entre as
ofertas institucionais e a procura dos jovens, em particular no domfnio da in
ser<;:ao na vida socioprofissional. Grande parte das institui<;:oes consegue,
neste ambito, oferecer sobretudo servi<;:os de informa\ao e orienta<;:ao profis
sional, revelando menor capacidade para respostas em termos de forma<;:ao e
acompanhamento. Por sua vez, as institui\oes de grande dimensao e que cor
respondem ao n fvel de interven<;:ao da administra\ao central, se bem que
apresentem uma oferta alargada e estruturada, parecem s6 agora ter iniciado
urn caminho de maior proximidade aos pedidos e nichos de empregabilidade
rna is condizentes com as novas expectativas juvenis e com as muta<;:oes tecno
16gicas, artfsticas e laborais, do que as organiza\oes de menor dimensao, as
quais surgem mais especializadas em certas areas e mais marcadas por uma
actua<;:ao local. Novamente se detecta neste conjunto de questoes a dificulda
de de compatibilizar 0 universalismo dos servi\os de apoio social com a flexi
bilidade e qualidade dos mesmos e com 0 desenvolvimento de uma
economia produtiva capaz de gerar receitas.
Cerca de urn seculo atras, Simmel (1986) - 0 autor que abre este livro e
inspirou 0 titulo do mesmo -, num texto sobre 0 pobre, mostrou que, do es
trito ponto de vista social, 0 direito do necessitado e 0 fundamento de toda a
assistencia aos pobres. 0 direito ao auxilio encontra-se na mesma categoria
que 0 direito ao trabalho eo direito a assistencia; contudo, atraves de urn pa
radoxo apenas aparente, Simmel argumenta que a comunidade cuida do po
bre por razoes de utilidade, is to e, como fim ultimo da sua pr6pria protec\ao,
manuten<;:ao e fomento. A particularidade sociol6gica - e nao etica, a qual
surge aos nossos olhos de forma contraposta aquela - da configura<;:ao de
toda a polftica social deriva de urn dualismo fundamental radicado na genese
interindividual d o dever: 0 homem como ser social encontra-se numa
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circunstancia em que cada urn dos seus deveres corresponde a urn direito dos
outros. N a verda de, secundando ainda 0 autor, a sociedade prescinderia da
no<;ao de dever se fosse possivel qualquer direito que nao implicasse 0 cum
primento daquele. Assim, a concretiza<;:ao do dever de auxuio nao significa
uma real tentativa para a equidade da estrutura social, embora 0 seu nao
cumprimento revele claramente uma "infrac<;:ao" ou negatividade das rela
<;:6es colectivas. De igual forma, 0 direito que assiste aos pobres possui urn li
mite mfnimo que, objectivamente, traduz 0 necessario a sobrevivencia de urn
indivfduo ou que previne que 0 pobre nao se transforme numa amea<;:a a
"coesao social". Aexclusao do "exclufdo" da participa<;:ao social e politica en
contra-se exemplarmente ilustrada atraves do "facto de que dentro do Estado
Modemo, relativamente democratico, a beneficiencia e talvez 0 unico ramo
da administra<;:ao em que as pessoas essencialmente interessadas nao tern ne
nhum tipo de participa<;:ao" (Simmel, 1986: 486).
Enfatizou-se, neste livr~, de uma ou de outra forma, que 0 nosso modo
de pensar e agir em dominios e contextos como os da pobreza, da marginali
dade e das dinamicas de exclusao, nao esta dissociado dos modos de cisao en
tre "0 mesmo" e "0 outro", e das formas como a norma e 0 desvio, a
dependencia e a independencia, se reportam e produzem reciprocamente.
Neste sentido, nao devemos ter receio em afirmar que 0 conceito de exclusao
social pode induzir a leitura equivocada de que os "exclufdos" se inscrevem
em processos auto-referenciais completamente alheios ou fechados ao siste
ma social de conjunto - 0 que conduziria, por exemplo, a ideia de fixa<;ao
imutavel e estatica das rela<;:oes de distancia e proximidade entre diferentes
espa<;:os sociais e distintos grupos humanos. Os sectores socia is "marginais",
bern como 0 "mundo da vida" dos bairros que habitam, tern origem em dina
micas e contextos complex os, contraditorios e multidirecci.onais de transmis
sao, imposi<;:ao, adapta<;:ao , resistencia, desloca<;:ao , justaposi<;:ao e
autoreprodu<;:ao de val ores, lugares sociais e tacticas de enfrentamento de
oportunidades legais, mas tambem desviantes e criminalizadas, e de resposta
ao encerramento ou frustra<;:ao perante as primeiras. Ao contrario do quepos
tula 0 saber comum, os "maus caminhos" nao parecem ser os mais faceis, em
bora se apresentem com frequencia como os possiveis de serem calcorreados,
o que evidentemente nao iliba 0 individuo das suas responsabilidades. Con
sideramos conecto falar de tacticas, e nao de estrategias, porque quanto a es
tas, na sua qlla\idad e de ideilis e objectivos e a crer n" leitura r ermitida pelos
elementos qualitahvos recolhidos pela i.nvestiga<;:ao, verifica-se senao urn fe
nomeno de adesao com as metas e modelos sociais largamente dominantes e
- digamo-lo com alguma imprecisao - "consensuais", pelo menos, urn co
nhecimento e partilha do sell. significado a par - nao 0 esquecemos - de ou
tros "a lternativos", concorrentes , minoritarios, "subcu lturais " ou
simplesmente diferentes. "Ser medico, ser advogado, engenheiro", "nao gos
tar de confusao e muito menos de andar a1 a fazer asneiras ", "0 papel das mas
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companhias", "nao tenho futuro nenhum por causa da drogaN, "eu nasci para
trabalhar ate morrer", "0 que acontece e que n6s nao temos as mesmas condi
<;:oes que voces para subirmos na vida", e muitas outras constela<;:oes de valo
res, representa<;:oes, metas e objectiv~s, largamente comuns ao conjunto
social, nao estao dessocializadas e con tam ate com a adesao dos jovens dos
meios "marginais" e desvalorizados socioeconomicamente, a par de outras
consentaneas com 0 mundo da ilicitude e da criminalidade, as quais, por sua
vez, nao sao tambem desconhecidas dos meios e grupos "inseridos". 0 prin
cipal do agir contra a exclusao nao reside, por conseguinte, na redundancia
pleonastica focada anteriormente, mas sobretudo no combate aos facto res
que aumentam a desarticula<;:ao entre os meios e os fins, assim como a incapa
cidade para conformar e vencer as estruturas de oportunidades oriundas da
escola e de outras modalidades de mobilidade ascendente legitimadas e
dignificadas.
A resposta ao desafio colocado pela interven<;:ao social na realidade fo
cada deve partir do principio de que 0 estado de pobreza e de exclusao se
transforma para 0 ind ivfduo num estado total, ou quase total, de ausencia de
"capacidade social" ou, por outras palavras, de falta de liberdade e autono
mia pessoal: excluido devido aos meios demasiado escassos para viver se
gundo os padroes medios da sua sociedade, 0 "exclufdo" e-o por uma
condi<;:ao ditada pelo estado de sujei<;:ao quanto a forma como deve viver, aos
trabalhos a que tern de reconer, aos cursos a que pode aspirar, as profissoes a
que se deve adequar, as condutas que deve evitar, ao comportamento humil
de-agradecido-humilhante que deve demonstrar. 0 exclufdo e, como se disse
logo no primeiro capitulo, urn "inclufdo", ou seja, urn membro desse movi
mento incessante da vida e da interac<;:ao social a que chamamos sociedade.
o pobre e urn" estranho" diante de uma colectividade: por urn lado, consubs
tancia uma cirClmstancia objectiva do ponto de vista economico, social, esco
lar, habitacional, etc., dentro de urn grupo; por outr~, ao inscrever-se numa
rela<;:ao particular, enquanto objecto de medidas que 0 Estado e a colectivida
de Ihe dirigem e que 0 colocam sob 0 espectro ou condi<;:ao de heteronomia,
encontra-se fora do grupo - uma forma de estar fora, repetimo-lo, que e uma
forma particular de estar dentro.
Como 0 exemplo de Penelope indicou para sempre, 0 que se faz tarn bern
S8 pode desfazer. Deste modo, reinverter traject6rias de exclusao e risco im
lica a tomad<1 de med idas sociopolHicas in()va d t' ril~'; d e carclcter global 12, an
!livei da ao:;ao de terreno, 0 desenvolvimento de metodologias de interven
<;:ao menos pautadas pela recondw:;ao a destinos sociais ja recusados e rna is
abertas a pluralidade de valores e representa<;:oes emergentes nao inteira
mente incompativeis com as possibilidades de comunica<;:ao e ordenamento
na actual sociedade. Medidas sociopolfticas conducentes a novas modalida
des de contratualiza<;:ao das liga<;:5es sociais, de apoio efectivo a luta contra 0
insucesso escolar, de direito ao conhecimento sobre sexualidade,
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planeamento familiar, despenaliza<;ao das "drogas leves", e de reconfigura
<;ao e incentivo de novoS cursos e safdas profissionais. No que diz respeito as
metodologias de interven<;ao, s6 devem ser consideradas adequadas as que
investem nas dinamicas de aquisi<;ao de reconhecimento social; que favore
cern a integra<;ao no mundo profissional atraves do desenho de novos perfis
nao subjugados amera racionalidade economicista; que se abrem a participa
<;ao juvenil e se assumem mais como mobilizadoras do que tutelares. 56 assim
se podera evitar que a interven<;ao social escape a visao estreita associada a
histeria securitaria perante a" coesao social" que os jovens "estranhos" pare
cern amea<;ar e que tern cond uzido 0 pr6prio poder politico a, de algum
modo, esquecer afinal os mais pobres dos pobres, que se encontram indubita
velmente nas gera<;6es mais velhas da sociedade portuguesa. Tern sido esta,
porventura, uma consequencia do poder politico se mostrar mais solicito a
escutar uma certa "sonoridade" vinda do lade da juventude. Todavia, como
s ustentou Carlos Fortuna, urn outr~ lade da heurfstica das sonoridades pr6
prias do mundo urbano - 0 mundo que esteve em analise neste livro - e a de
que "se as cidades soam e ressoam e recomendavel que saibam escutar e escu
tar-se" (1999: 117) . E que saibam tambem, acrescentamos, que existem com
bates que valem a pena, nao porque tenham fim ou que se tenha a certeza de
quais os melhores meios para 0 seu fim, mas precisamente - por tudo 0 que
se escreveu neste livro sobre valores e objectivos socia is infinitamente distin
tos e improvaveis de combinar e compatibilizar - porque nao se ve como
possam ter fim.
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