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A pobreza é uma relação social:

1.Interrogando a pobreza

2. A dupla crise da sociedade portuguesa: mundial e 

nacional

3.  As dimensões da exclusão  do ponto de vista  

compreensivo

4. Os caminhos para a mudança do ponto de vista 

Sistémico e estratégico

Estudos

Necessidades em Portugal: Tradição e Tendências Emergentes, 

Tese/Cet, 2008/2010

Aprofundamento do Perfil Social dos Utentes do Acolhimento Social 

na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa , CET, 2009/2010



1. DE QUE ESTAMOS A FALAR….???



A POBREZA É UMA RELAÇÃO SOCIAL

INTERROGANDO O DISCURSO SOBRE A POBREZA (TREMBLAY) 

A intervenção é uma relação

social enraizada na interacção

entre  Actores

Essa intervenção implica,, a 

produção de significados que 

influenciam e guiam os actores

A compreensão desta rede

semantica precisa de um processo

de interpretação pois muda no 

tempo e no espaço embora

pareçam inalterados os conceitos

PIERRE-ANDRÉ TREMBLAY, 2010, Intervention et représentation de la pauvreté, Canadian Review of Sociology/Revue canadienne

de sociologie, Volume 47, Issue 3, pages 247–271, August 2010

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cars.2010.47.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cars.2010.47.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cars.2010.47.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cars.2010.47.issue-3/issuetoc


CRITICAS À PROBLEMÁTICA DA POBREZA
SUGERIDAS PELO TEXTO DE ANTONIO BATISTA IN “DO DISCURSO DA POBREZA AO INVESTIMENTO NO “CAPITAL SOCIAL” IN

CIDADE SOLIDÁRIA, REVISTA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA, 2010

 O discurso sobre a pobreza está mal colocado pois situa-a como marginal às

dinâmicas de desenvolvimento socioeconómico

 A consequência é intensificar a procura de medidas correctivas, transferindo os

recursos para uma esfera externa aos “mercados” : a esfera do social

 A pobreza assim vista parece homogénea e coerente e pode ser traduzida

estatisticamente nas variáveis quantitativas de rendimento e qualitativas de

percepção subjectiva sobre o problema

 O facto de as carências de rendimentos virem associadas a outras

“multidimensionais” variáveis (pessoais, familiares, sociais, etc) torna a

variável rendimento sem potencial explicativo e dificulta formular estratégias

diferenciadas à medida das reais problemáticas sociais

 Há “endemismos” sociais que têm expressão visível na carência de

rendimentos mas que têm outros sentidos;

 “A inversão de perspectiva, da problemática da pobreza” para a do

desenvolvimento coloca a questão do patamar de desenvolvimento social como

tradução da componente de investimento “capital social”, ferramenta de

competitividade e sustentabilidade económica global.”(Baptista, p.9)



CONTEXTO HISTÓRICO DO PENSAMENTO SOBRE A POBREZA

ÉPOCA MEDIEVAL:

Sec. XV = o pensamento teológica da Igreja Católica: uma visão 

assistencialista e evangelizadora

Sex.XVI. O higienismo, o policiamento e a guetização

A REVOLUÇÃO URBANA DOS SÉCULOS XVIII E XIX: O  trabalho regenerador e a visão 

humanista da pobreza. A pobreza como desadaptação à sociedade industrial: 

do rural ao urbano

ATÉ MEADOS DO SECULO XX . Aprofundamento do problema com estudos e produção 

de conceitos e associativismo 

O ESTADO PROVIDÊNCIA DOS ANOS 60: O  Estado sabe o que faz já que pobres não 

sabem: é preciso educá-los e apoiá-los para a integração

O ESTADO PROVIDÊNCIA  DOS ANOS 80: pobreza e desenvolvimento

Estado social com responsabilidade assumida  e  pobreza como “desafiliação” 

Social: os que sobram do mercado de trabalho

CRISE DO MODELO SOCIAL DOS ANOS 90: Crise da sociedade salarial  e 

questionamento do modelo social de protecção na adversidade mas protecção 

dos mais pobres (RSI)

REFORÇO DA CRISE DO MODELO SOCIAL DOS ANOS  2000: Da compaixão ao mérito

Contradições e paradoxos do sistema de protecção social 



POBREZA E EXCLUSÃO: DA COMPAIXÃO 

AO MÉRITO (SERGE PAUGAM)

DE QUEM É A CULPA?

 Dos actores ?

 Dos sistemas sociais ?



1.  RETRATOS DE UM PAÍS Á    

PROCURA DE SENTIDOS,

DE CAMINHOS  …



As duas crises do nosso século
A CRISE INTERNACIONAL

• Importância, desregulação e descontrole do capital 

financeiro

•Desde 2000 o modelo de desenvolvimento é realizado 

a custa do abaixamento do custo do factor trabalho

•Tardia e desajeitada reacção a crise internacional

•Ainda hoje não sabemos para onde vamos

CRISE NACIONAL

• Crise de ajustamento estrutural para modelo de 

desenvolvimento com incorporação de emprego 

qualificado e baseado no conhecimento 

•Deficit de sectores exportadores

•Endividamento e pobreza



A CRISE INTERNACIONAL

 A economia não está a gerar suficiente emprego e a qualidade do 

trabalho gerado também parece insuficiente

 Na Europa em todos os países há perdas de emprego

 Entre os paises onde cresce o emprego é frequentemente em part -

time (involuntário) e muito emprego é informal

 O número de pessoas que está desempregada há mais de um ano

cresceu em quase todos os países em muitos casos

significativamente

 Entre os 68 países onde há informação mais de 4 milhões de pessoas

perderam emprego no final de 2009 e o emprego está a declinir

mesmo nos paises que mantêm crescimento do emprego. Cerca de 

1,2 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego embora

preferissem estar a trabalhar

 O desemprego continuará a decrecer e espera-se que retorne ao nivel

em que estava antes da crise em 2015 

Fonte: OIT, .World of Work Report 2010: From one crisis to the next? 



PERDAS DE EMPREGO DESDE O INICIO DA 

CRISE, 68 PAÍSES

REGIÕES DO MUNDO EMPREGO PERDIDO EMPREGOS EM 

FALTA EM 2010

Milhões % Milhões %

PAÍSES

INDUSTRIALIZADOS

18 61,4 14,3 63,1

AFRICA 1,6 5,3 1,2 5,3

ASIA E PACIFICO 2,0 6,7 1,6 7,2

EUROPA CENTRAL, 

ORIENTAL E ANTIGAS 

REPUBLICAS SOVIÉTICAS

4,7 16 3,5 15,3

AMÉRICA LATINA E 

CARAIBAS

3,1 10,6 2,1 9,0

TOTAL 29,4 100 22,7 100

O número de empregos em falta é o numero de empregos que seriam necessários para atingir o nível de 

antes da crise

Fonte: OIT, 2010, World of work outlook. The challenge of job-rich recovery, OIT



IMPACTOS NA COESÃO SOCIAL

 O Trabalho é essencial para a coesão social  mas hoje as políticas estão mais

assentes no aumento da competitividade e na regulação financeira do que na

criação de emprego;

 Desde o inicio da crise que os rendimentos reais do trabalho aumentam menos do 

que o justificaria os ganhos de produtividade tendo como consequencia um 

crescimento das desigualdades

 A ausência de trabalho está a gerar forte agitação social num número significativo

de países,

 Um aumento significativo do mal estar está-se afirmando e nota-se que em 82 

países em que há informação mais de ¾ dos interriogados indicaram que a sua

qualidade de vida está em declinio,

 Entre os que estão empregados em 71 países mais de 2/3  consideram-se agora 

menos satisfeitos com o trabalho, 

Em resumo, adoptando politicas de criação de emprego reforça-se a 

coesão social e recupera-se a economia. Isto requer cuidadosas politicas

fiscais para sustentar emprego de longa duração , esforços para reforçar

as ligações entre emprego e produtividade, orientando a economia para a 

vida real. Como referem muitos , a crise poderá uma ocasião para

construir novos equilibrios na economia mundial .OIT, World of Work Report 2010: 

From one crisis to the next? 



REPENSAMOS O PROJECTO POLÍTICO, NOMEADAMENTE PERGUNTANDO

SE PODEREMOS MANTER A COLAGEM ENTRE AS QUESTÕES DA

SOLIDARIEDADE SOCIAL E AS QUESTÕES DO PROGRESSO ECONÓMICO

A crise do modelo de

desenvolvimento actual arrasta 

consigo a crise do modelo 

de regulação social e  gera

movimentos  de procura 

de novas formas 

de “viver em conjunto”

CONTEXTO



Competitividade e Coesão

Como é que é possível convencer 

alguém da bondade dos abundantes 

discursos sobre a Coesão Social 

quando objectivamente a marcação 

das desigualdades factuais e a 

desigualdade de oportunidades estão  

a aumentar?

CONTEXTO

Haverá Emprego para todos?

Qual o novo papel do Estado?

Como re-inventar a solidariedade 

social?



 Crise de ajustamento estrutural para modelo de 

desenvolvimento com incorporação de emprego 

qualificado e baseado no conhecimento 

 Deficit de sectores exportadores

 Tradicional situação de baixos salários mas altos 

níveis de emprego até século XXI

 Endividamento e pobreza “tradicional”

 Grande polarização social ao nível de rendimentos

A CRISE NACIONAL



RETRATOS DA REALIDADE: A CRISE NACIONAL

TRABALHO PRECÁRIO E BAIXOS SALÁRIOS 

População por c. d´outrém >600€/mês (2009)

Portugal 40%

Rendimento por hora (2006)

Portugal 7€

Média euro 13,9€

Taxa desemprego total (1999 )        (2009)

Portugal 4,4%             9,5%

Taxa desemprego <25 anos 11,5 %         23,2%

Taxa pobreza depois das transferências sociais (2008)

Portugal                                                                     18%

Espanha 20%

UE25 15%
Fonte: Base de Dados, Necessidades em Portugal: Tradição e Tendências Emergentes, tese/cet, 2008/2010



 Abandono precoce da escola (antes da escolaridade 

obrigatória)

(2000) (2007)

Portugal 42,6%         36,3%

Média UE 17,6%          15,2%

 Empresários com ensino superior (2008)

Portugal 9%

Espanha 37%

Média  UE 29%

 Activos que não tiveram formação nos últimos 3 

anos (2009-Inq. Nec)

75%

 Gostava de aprender mais sobre: (2009-Inq. Nec)

Ajudar os filhos na escola                                                                     60%

Comunicar em línguas estrangeiras 63%

Aprender a colocar as suas ideias por escrito 53%
Fonte: Base de Dados, Necessidades em Portugal: Tradição e Tendências Emergentes, tese/cet, 2008/2010

RETRATOS DA REALIDADE: A CRISE NACIONAL

A FRAGILIDADE DA QUALIFICAÇÃO



 Média de sentimento de grande felicidade numa 

escala de 1 a 10(máximo) (2007)

Portugal 6,9

Espanha 7,6

UE25 7,5

 Pessoas (>15anos) que estão razoavelmente 

satisfeitas ou muito satisfeitas com a forma como a 

vida lhes tem corrido (2006) 

Portugal 62%

Espanha 90%

UE25 82%

 Média de confiança nos outros numa escala de 1 a 

10(máximo) (2007/08)

Portugal 4,5

UE27 5,3
Fonte: Base de Dados, Necessidades em Portugal: Tradição e Tendências Emergentes, tese/cet, 2008/2010

RETRATOS DA REALIDADE: A CRISE NACIONAL

FELICIDADE E CONFIANÇA



2. ONDE ESTÃO VERDADEIRAMENTE  

AS DIMENSÕES DE EXCLUSÃO….???



DOMINANTES NOS PERFIS EMPIRICOS DA POBREZA EM LISBOA

INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

 Trabalhadores pobres 

 A permanência na condição de desempregados

 Jovens fora do Mercado de Trabalho

DIFICULDADES NAS FORMAS DE PROTECÇÃO  SOCIAIL

 Idosos em situação de vulnerabilidade

 Pessoas com problemas de saúde que impedem o 

exercício de uma actividade profissional

DIFICULDADES NA RECONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA

 Mulheres domésticas em situação de pobreza

 Desfiliação e perda no caminho descendente da 

integração a exclusão

Fonte:  Adaptado de Aprofundamento do Perfil Social dos Utentes do Acolhimento Social na Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa , CET, 2009/2010 



1. Uma estabilização necessária

à sobrevivência ☼

Os 3 perfis-tipo de assistidos

2. Perda de suportes e de recursos

para a autonomia ♥

3. Em trânsito na busca de 

oportunidades

Situação de vulnerabilidade recente, fruto 

de acidentes de percurso alguns já antigos 

Forte autonomia e motivação 

A existencia de oportunidades permite 

percursos positivos de mobilidade social

Nem sempre dispensarão apoio de politicas 

sociais 

Recusa de desqualificação e da 

dependencia , crença nas suas capacidades 

As dimensões da desqualificação (Paugam):

Perda de suportes e de recursos ☼

Dificuldade de acessibilidade (capability, Sen) 
 Dificuldades de reconhecimento, auto.estima e 

voz publica ♥

Fonte:  Adaptado de Aprofundamento do Perfil Social dos Utentes do Acolhimento Social na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

, CET, 2009/2010 


Situação estável de vulnerabilidade com poucas condições 

de saída da pobreza a não ser por via das politicas sociais 


Dimensões estruturantes de incapacitação pessoal : idade 

e doença 


Grande diversidade de inserção nas redes sociais 


A adesão ao contrato é uma forma de racionalização 

Situação estável de vulnerabilidade com poucas 

autonomização ou projectos 

Trajectorias de vida dificeis e processos de individuação 

incompletos 

Dimensões estruturantes de incapacitação pessoal : 

habilitações e poucas expectativas 

Grande investimento das redes sociais

A adesão ao contrato é regida pelo medo da insegurança tanto 

mais que não têm formas de contrariar por falta de recursos 



3. OS CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO , 

DO LADO DOS 

…ACTORES

…SISTEMA



Sociedade de incerteza

OPORTUNIDADES

CAPACIDADES

Mercado de trabalho

Sistema de educação /formação

Provisão de bens e serviços públicos

Desigualdade territorial na provisão dos recursos

Re-interpretação de si, do contexto 

e do Mundo

Resiliência e Activação

Sentimento de solidão e de 

não protecção individual

Racionalidade na apreciação das 

situações, embora imediatismo

Diversidade de Estratégias

“Silência dos sentidos” versus 

Maturação dos projectos futuros

SINTESE GLOBAL

Fonte:  Adaptado de Necessidades em Portugal: Tradição e Tendências Emergentes, tese/cet, 2008/2010



4. ACÇÕES PARA A MUDANÇA



Apoiar e reforçar o 
papel do mercado de 

trabalho como um 
factor de satisfação das 
necessidades físicas e 

de recursos ,mas 
também de identidade 

pessoal e social

Adequar, inovar e 
integrar as politicas 

públicas

Reforçar o papel das 
instancias de 
socialização 

nomeadamente, família, 
vizinhança e de outros 

grupos primários 

Promover a capacidade  
de elaboração de 
projectos locais  e 

regionais de 
desenvolvimento 

apostados no aumento 
da qualidade de vida

SOCIEDADE

COMUNIDADE

02 | As dimensões mais urgentes de intervenção colectiva

Renovar 

as 

Políticas 

Públicas

Equidade 

emprego

e nível 

de vida

Cooperação e 

co-produção 

de soluções 

com a 

sociedade 

civil

Reforço dos 

papéis de 

mediação e 

intermediação

Apoio à 

Família, 

Escola, 

Associativi

smo, ...

Reforço de 

Programas 

de 

desenvolvi

mento  de 

base local

Reforço dos 

mecanismos 

de 

coordenação 

entre Actores 

públicos e 

privados

Reforço da 

democraci

a local

Inovação 

Social e 

Económica

Fonte:  Adaptado de Necessidades em Portugal: Tradição e Tendências Emergentes, tese/cet, 2008/2010

Fomentar a 

criação de 

emprego



Sentido de 
pertença a 

uma 
comunidade

Resiliência, 
Confiança em 

si e 
capacidade 

de acção

Segurança na 
sobrevivência 

quotidiana

Confiança nos 
outros e nas 
instituições

03 | As dimensões mais urgentes de intervenção ao nível do sujeito

Protecção 

na 

adversidade

Condições 

para assegurar 

os direitos 

sociais 

mínimo: 

habitação, 

saúde, justiça

Treino de 

competências, 

reflexividade e 

capacidade 

crítica

Aumento de 

competências 

e da 

capacidade 

de acção

Desenvolvime

nto do sentido 

de pertença a 

redes

Reforço da 

transparência

, eficácia e 

participação 

na acção 

pública

Desenvolvimento 

do sentimento de 

equidade nas 

oportunidades

Consolidação 

do capital 

social

Voluntariado

Fonte:  Adaptado de Necessidades em Portugal: Tradição e Tendências Emergentes, tese/cet, 2008/2010



ESTAS RECOMENDAÇÕES DEVERIAM 
CONSUBSTANCIAR-SE NUM MODELO 

INTEGRADO DE ACÇÃO

Reforço 
Acção 

Colectiva

Equidade

Confiança

04 | Recomendações

Fonte:  Adaptado de Necessidades em Portugal: Tradição e Tendências Emergentes, tese/cet, 2008/2010
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