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 1. Double exposure - hunger begging hands and dry soil, by MantinovShutterstock 

“Conhece-se a ave pelo seu ninho. E pelas palavras o espírito” (Provérbio turco). 

As palavras são importantes. Pedem atenção, sobretudo quando designam uma instituição ou 

um movimento. O valor de uma palavra não se resume à intenção inicial, abrange, também, as 

interpretações e os usos que suscita, as suas ressonâncias semânticas e práticas. As palavras não 

dizem apenas a posição de quem as assume, sugerem ou denunciam a sua disposição. E têm 

efeitos, alguns inesperados e indesejados. Convém cuidar das palavras. Uma simples palavra 

pode condensar toda uma postura, todo um programa. Recorde-se que as grandes querelas 

religiosas, políticas, filosóficas e estéticas da história da humanidade gravitaram em torno de 

"duas ou três" palavras. 

Habituámo-nos a expressões tais como anti pobreza, combate à pobreza e luta contra a pobreza. 

Quais são os pressupostos inerentes e as consequências plausíveis? O que dizemos quando as 

pronunciamos e o que fazemos quando as dizemos? 

https://wordpress.com/post/tendimag.com/53546
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2. Fotografia de Frantisek Krejci. Fonte: Pixabay. 

A noção de "luta" implica um protagonista e um antagonista. Neste caso, o alvo é a pobreza. 

Como a definir e delimitar, dar-lhe corpo e sentido? Pobreza é um substantivo demasiado 

amplo. Originalmente, aludia à pobreza do solo. Hoje, pode até incluir a pobreza de espírito. 

Remete para uma privação. Do ponto de vista económico e político, para uma carência de bens 

(e.g. alimentação) e recursos (e.g. rendimentos) e, eventualmente, para a exclusão social. 

Embora exista uma aceção absoluta, a "pobreza" é normalmente assumida como uma situação 

relativa. É-se pobre em comparação com os demais, os ricos e os remediados, abaixo de um 

determinado patamar, o "limiar de pobreza", que varia no tempo e de sociedade para sociedade. 

Se considerarmos, como o convenciona a União Europeia, que uma família pobre é aquela cujo 

rendimento é inferior a "60% da mediana do rendimento por adulto equivalente de cada país", 

então nunca deixará de haver pobres, quando muito pode atenuar-se a “pobreza extrema”. 

Segundo os dicionários, a pobreza é um estado e uma classe: um estado a que corresponde uma 

classe: os pobres. Embora associadas, a pobreza enquanto estado é distinta da pobreza 

enquanto classe. À semelhança da saúde, em que combater a doença não significa combater os 

doentes, lutar contra a pobreza não implica lutar contra os pobres. Na melhor das hipóteses, 

"lutar contra a pobreza" pode até presumir "lutar pelos pobres contra a pobreza". 

A pobreza como classe não constitui um grupo. Não possui textura nem espessura, tão pouco 

identidade, afinidades e comportamentos próprios. É uma categoria construída a partir de 

variáveis, indicadores e índices estatísticos.  

Só assim pode, por exemplo, sustentar-se que, em Portugal, “18,4% das pessoas estavam em 

risco de pobreza em 2020, mais 2,2 pontos percentuais (p.p.) do que em 2019” 

(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=4

73574196&DESTAQUESmodo=2). As pessoas são rotuladas e medidas, individual, abstrata e 
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isoladamente. O conjunto resulta heterogéneo, fragmentado e descosido, compondo uma 

manta de condições, culturas e estilos de vida.  

                         O que há de comum entre uma pessoa 
nascida num bairro social e um novo 
pobre? Entre imigrantes provenientes de 
Cabo Verde, de Marrocos, da Ucrânia, da 
Roménia ou do Brasil? Entre um jovem 
desempregado urbano e um idoso isolado 
rural? Entre as diversas etnias? Apetece 
exagerar defendendo que, não obstante 
reduzirem-se a um quinto da população, 
não se desenham menos diferenças entre 
os pobres do que entre os remediados. Na 
gíria académica, a perceção da pobreza 
como uma massa consubstancia dialética 
a menos e reificação a mais. Este misto de 
atomização e confusão favorece o risco de 
desnorte e inadequação na compreensão 
e nas iniciativas referentes aos mundos da 
pobreza. 
 
Até agora encaramos a construção da 
figura do antagonista da "luta": a pobreza. 
Cumpre indagar como o recurso a 
expressões tais como anti pobreza, luta 
contra a pobreza ou combate à pobreza 
afeta a relação entre protagonistas (os 
sujeitos ou promotores da luta) e 
antagonistas (seus objetos ou 
destinatários). A noção de luta 
subentende uma separação das partes 
extremadas em dois lados opostos: uma 
“bipolaridade”. Propicia também a 
focalização no alvo, no segmento visado. 
Esta separação tende a ofuscar e a 
enviesar o olhar e a ação com 
consequências decisivas. Elenquemos 
alguns riscos: 
            

4. Picasso. Old blind man with boy. 1903. 

 

a) Subestimar a interação existente entre a sociedade e os mundos da pobreza. Se é verdade 

que existem fatores endógenos, boa parte das causas, dos mecanismos e dos processos 

geradores, reprodutores e multiplicadores da pobreza residem fora dos seus próprios mundos. 

Pretender superar ou diminuir a pobreza sem os contemplar representa, no mínimo, uma 

falácia; 

b) A pobreza e a sociedade envolvente não estão apenas interligadas, são interdependentes. Os 

mundos da pobreza contribuem para sociedade a vários títulos: demográficos, económicos, 

sociais, políticos, culturais e simbólicos. Menosprezar esta interdependência expõe o 

pensamento e a ação à parcialidade, à unidireccionalidade, à disfunção e, até, à injustiça; 

3. Charles Chaplin. The Kid. 1921 
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c) A separação dos intervenientes e a focalização nos mundos da pobreza dificultam a 

transversalidade, a cooperação, o diálogo e a partilha em todas as fases: diagnóstico, 

planeamento, mobilização, implementação, avaliação e partilha. Acentua a propensão para agir 

para e sobre os pobres em vez de agir com eles; 

d) A abordagem tende a pautar-se e a ser formulada pela negativa: os pobres não são definidos 

pelo que são mas pelo que não são, preponderantemente, não têm.  Na verdade, os mundos da 

pobreza encerram realidades consistentes, complexas, heterogéneas e específicas, que ganham 

em ser equacionadas por si mesmas, de um modo neutro ou positivo. Ilustram-no estudos de 

autores, tais como Oscar Lewis (Os Filhos de Sanchez, Moraes Editores, 1970) ou Richard Hoggart 

(As utilizações da cultura, Editorial Presença, 1973), sobre as "(sub)culturas da pobreza". Basta, 

porém, um mínimo de interação e convívio com a realidade da pobreza para o comprovar. 

Assumindo o princípio do relativismo cultural, os padrões, os rituais, as normas e os valores 

caraterísticos das (sub)culturas da pobreza merecem o mesmo respeito que outras 

(sub)culturas, por exemplo de classe, étnicas, juvenis ou urbanas. Este lapso no entendimento 

concorre para o desfasamento e o desperdício de recursos, dinâmicas e potencialidades; 

e) Expressões como anti pobreza ou luta contra a pobreza enfermam de um efeito de 

depreciação simbólica da pobreza enquanto classe, cuja carga estigmatizante se acentua no caso 

da expressão "erradicação da pobreza". Ousemos colocar o outro na nossa pele: qual seria o 

sentimento dos professores universitários confrontados com um movimento externo, 

composto, digamos, por políticos e tecnocratas, que se auto propõe combater e, 

inclusivamente, erradicar a academia para bem, para a promoção, dos académicos? 

f) Lutar contra a pobreza adquire os contornos de uma nova cruzada, tendencialmente 

maniqueísta, do bem contra o mal. Por mais que esta "missão" transborde de motivação e 

interesse, para o desígnio específico da diminuição da pobreza assevera-se mais relevante e 

propositada a humildade do que o empolgamento, especialmente quando alimentado por um 

cortejo de metáforas bélicas ancoradas num determinado imaginário histórico. A humildade 

sobressai como uma atitude imprescindível que expressões como combate ou luta contra a 

pobreza não apadrinham nem estimulam. 

"O que nós fazemos pelos pobres é uma gota de água no oceano: mas se o não 

fizéssemos, se não deitássemos no oceano essa gota, ao oceano faltaria algo, faltar-

lhe-ia essa gota" (Madre Teresa de Calcutá). 

               
5. Fernand Pelez. Sans asile. 1883. Fonte: Wikiquote. 
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Esta desconstrução de palavras de ordem tais como anti pobreza, luta contra a pobreza, 

combate à pobreza e erradicação da pobreza pode revelar-se, na prática, insensata, 

inconsequente e infundada, fruto de uma hipersensibilidade à receção e aos usos atribuídos às 

palavras e às denominações. Mesmo na hipótese de lhe assistir alguma razão, não se estará, 

mais uma vez, a bater com a cabeça contra a parede? Estas expressões são cunhadas e 

consagradas pelas instituições mais poderosas e influentes do planeta. Com certeza, mas os 

novelos costumam desfiar-se por uma ponta. E as palavras mestres têm pés de barro. Não faltam 

exemplos de designações “indiscutíveis” subitamente abandonadas e menosprezadas. Nas 

últimas décadas, quantos batismos não se sucederam a propósito, por exemplo, da velhice, dos 

países menos desenvolvidos, do trabalho social ou das orientações sexuais?  

 

6. Caricatura. Autora: Celeste Semanas. Fonte: Tendências do Imaginário. 

A consulta dos resumos de apresentação das "25 maiores organizações dedicadas à luta contra 

a pobreza" (ver: https://www.humanrightscareers.com/issues/organizations-dedicated-to-

fight-poverty/) sugere que, a contracorrente de expressões "clássicas" tais como lutar, combater 

e erradicar (frequentemente circunscritas à "pobreza extrema"), emergem e consolidam-se 

formulações alternativas tais como superar (overcome), atenuar (attenuate), apoiar (support), 

capacitar (empower), melhorar a qualidade de vida (improve the standard of living) e incluir. 

Chegou, talvez, o momento de adotar expressões mais positivas e pró-ativas (por e não contra) 

inspiradas num arco semântico distinto: apoio, superação, capacitação, partilha, qualidade de 

vida, cidadania, dignidade e inclusão social. 

 

https://www.humanrightscareers.com/issues/organizations-dedicated-to-fight-poverty/
https://www.humanrightscareers.com/issues/organizations-dedicated-to-fight-poverty/

