
As palavras são importantes, sobretu-
do quando designam uma ins� tuição 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 semân� cas 
e prá� cas. As palavras não dizem apenas 
a posição de quem as assume, denun-
ciam a sua disposição. E têm efeitos, al-
guns inesperados e indesejados. Convém 
cuidar das palavras. Uma simples palavra 
pode condensar toda uma postura, todo 
um programa. As grandes querelas da hu-
manidade gravitaram em torno de “duas 
ou três” palavras.

Habituámo-nos a expressões tais como 
an� pobreza, combate à pobreza e luta 
contra a pobreza. Que pressupostos e 
consequências veiculam? Que dizemos 
quando as pronunciamos e que fazemos 
quando as dizemos? 

A noção de “luta” implica um protago-
nista e um antagonista. O antagonista, a 
pobreza, é um estado e uma classe: um 
estado a que corresponde uma classe: os 
pobres. Embora associados, o estado é 
dis�nto da classe. À semelhança da saú-
de, em que combater a doença não sig-
nifica combater os doentes, lutar contra 
a pobreza não implica lutar contra os po-
bres. Presume, normalmente, lutar pelos 
e com os pobres contra a pobreza, contri-
buindo, assim, para a melhoria da socie-
dade. A presente reflexão não ques�ona 
nem a mo�vação nem a mobilização das 
pessoas e das ins�tuições em torno da 
pobreza mas as palavras adotadas para as 
expressar, mormente as suas consequên-
cias prá�cas.

É corrente equacionar a pobreza como 
uma categoria esta�s�ca, cujos elemen-
tos são rotulados e medidos isolada e 
abstratamente. Na realidade, trata-se de 
um mundo heterogéneo, fragmentado e 

descosido, uma amálgama de condições, 
culturas e es�los de vida. O que há de 
comum entre uma pessoa nascida num 
bairro social e um novo pobre? Entre imi-
grantes de Cabo Verde, da Ucrânia e do 
Brasil? Esta atomização e mistura ameaça 
confundir as leituras e as inicia�vas rela�-
vas aos mundos da pobreza.

A palavra pobreza costuma ser conju-
gada em expressões tais como an� po-
breza, luta contra a pobreza ou combate 
à pobreza. A noção de luta implica uma 
separação das partes. Propicia também a 
focalização no alvo, no segmento visado. 
Estas duas propensões enviesam o olhar 
e a ação. Elenquemos alguns riscos:

a) Subes�mar a interação entre a so-
ciedade e a pobreza. Boa parte das causas 
e dos processos geradores da pobreza re-
side fora do seu mundo. Pretender supe-
rar a pobreza sem os contemplar repre-
senta uma falácia;

b) A pobreza e a sociedade não estão 
apenas interligadas, são interdependen-
tes. Os mundos da pobreza contribuem 
para a sociedade a vários �tulos: demo-
gráficos, económicos, sociais, polí�cos 
e culturais. Menosprezar esta realidade 
abre caminho à parcialidade, ao sen�do 
único e, até, à injus�ça;

c) A separação e a focalização dificul-
tam a transversalidade, a cooperação, o 
diálogo e a par�lha em todas as fases: 
diagnós�co, planeamento, mobilização, 
implementação, avaliação e dissemina-
ção. Acentuam a propensão para agir 
para e sobre os pobres em vez de agir 
com eles;

d) A abordagem tende a ser formulada 
pela nega�va: os pobres não são defini-
dos pelo que são mas pelo que não são, 
ver, não têm.  Na verdade, os mundos da 
pobreza encerram realidades persisten-

tes, complexas, heterogéneas e específi-
cas, que pedem uma abordagem neutra 
ou posi�va. Basta um mínimo de convívio 
com a realidade da pobreza para o com-
provar.  Os rituais, as normas e os valores 
das (sub)culturas da pobreza merecem o 
mesmo respeito que outras (sub)culturas 
(e.g. de classe, étnicas, juvenis ou urba-
nas). Esta falha no entendimento concor-
re para o desperdício de recursos, dinâmi-
cas e potencialidades;

e) Expressões como an� pobreza e luta 
contra a pobreza enfermam de um halo 
de depreciação simbólica da pobreza en-
quanto classe. Ousemos colocar o outro 
na nossa pele: qual seria o nosso sen�-
mento se um movimento externo se pro-
pusesse erradicar a nossa condição para 
nos emancipar?

f) A luta contra a pobreza adquire con-
tornos de uma nova cruzada redentora. O 
apoio à pobreza pede, contudo,  mais humil-
dade do que empolgamento. “O que nós fa-
zemos pelos pobres é uma gota de água no 
oceano” (Madre Teresa de Calcutá).

Estes reparos esbarram num muro. Es-
tas expressões são cunhadas pelas ins�-
tuições mais poderosas do planeta. Mas 
os novelos desfiam-se por alguma ponta 
e as palavras mestres têm pés de barro. 
Designações indiscu�veis são subitamen-
te abandonadas. Atente-se nos ba�smos 
sucessivos da velhice, do desenvolvimen-
to, do trabalho social ou da orientação 
sexual.

A consulta dos resumos de apresenta-
ção das “25 maiores organizações dedica-
das à luta contra a pobreza” sugere que 
estão a emergir expressões alterna�vas 
tais como superar, atenuar, apoiar, capa-
citar, melhorar a qualidade de vida e in-
cluir, formulações posi�vas e pró-a�vas 
(por e não contra) inspiradas num arco 
semân�co dis�nto.

Pobreza: 
a importância das palavras

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