
 1 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

 
 

TESIS DOCTORAL 
 

PSICOLOGIA DE LA EXCLUSION SOCIAL - 
CONSTRUCCION DE UN CONCEPTO PSICOINCLUSIVO 

 
 

 

                                    Doctoranda: Maria Alexandra Dias Figueira 
 

                                                           

     Departamento de Psicología Y Antropología 
 

 

2016 

  



 2 

 

  



 3 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
Departamento de Psicología Y Antropología 

 

 

 
TESIS DOCTORAL 

 

 

PSICOLOGIA DE LA EXCLUSION SOCIAL - 
CONSTRUCCION DE UN CONCEPTO PSICOINCLUSIVO 

 
 
 

Doctorando: María Alexandra Dias Figueira 

 

Dirigida por el Dr. D. Florencio Vicente Castro.  

Y Dr. D. Paulo Sargento.  
 

Badajoz, 2016 

 

 



 4 

                                          

 

 

  



 5 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
Departamento de Psicología Y Antropología 

 

 

 
TESIS DOCTORAL 

 

PSICOLOGIA DE LA EXCLUSION SOCIAL - 
CONSTRUCCION DE UN CONCEPTO PSICOINCLUSIVO 

PSICOLOGIA DA EXCLUSÃO SOCIAL – 
CONSTRUÇÃO DO CONCEITO PSICOINCLUSIVO 

 

María Alexandra Dias Figueira 

 

Conformidad de los Directores: 
Doctor Florencio Vicente Castro 

Catedrático de Psicología Evolutiva y de la  

Educación de la Universidad de Extremadura 

Doctor Paulo Sargento  
Doctor en Neuropsicología Clínica  

por la Universidad de Salamanca 



 6 

 

 

 

 

 

  



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O que diferencia um tronco flutuante de uma barca feita da mesma madeira é que esta ultima tem 
remos e pode vogar contra a corrente. 
 

Sri Ram 
  



 8 

  



 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeço a todos os que acreditaram neste projecto e 
contribuíram para que ele se tornasse real. 

Eles sabem quem são. 
 

 

 

 

 
 
 



 10 

  



 11 

INDICE GERAL 
 

INTRODUÇÃO                                                                                                                                 33 
Apontamento Histórico                                                                                                                   33 

          A Caridade                                                                                                                           34 

                    Uma Visão Religiosa: Hospitais e Albergarias                                                          34 

         A Figura do Vagabundo e as Convulsões Politicas e Sociais             39 

          O Assistencialismo                   43 

        A Assistência aos Necessitados. A Criação dos Hospitais Gerais.            43 

        Os séculos XV e XVI nos Modernos Estados Europeus                     47 

        O Pobre (pseudo) Inserido pelo Trabalho no Advento da Revolução Francesa       53 

                    A Influencia do Médico nas Instituições de Internamento                                         58 

                    O Contributo das Ciências                                                                                         64 

                    A Expressão do Século XIX e a Implementação da Republica Portuguesa             70  

           (Esboço de) Protecção Social                                                                                           75          

                    O Estado Providencia e o Assistencialismo                                                               75 

 
PARTE A – FUNDAMENTAÇÃO E LEGITIMAÇÃO                                                                     87 

Capitulo 1. Fundamentação                                                                                                           91  

           O Emergir do Fenómeno                                                                                                    92 

                     A Influência da Sociologia Francesa                                                                        92 

                     Nome ou Conceito                                                                                                    97    

                     A Luta de Classes                                                                                                     103  

                     A Lógica do Capital (Emprego, Produtividade, Competitividade e Tecnologia)      114     

                     O Terceiro Sector                                                                                                    126         

           Democracia e Cidadania                                                                                                  128         

                     A Democracia Representativa versus a Democracia Participativa                        128       

                     A Expressão da Cidadania                                                                                     132          

                     Exercicio Deficiente de Cidadania                                                                          141  

           O Emergir dos Conceitos                                                                                                 156       

                     A Pobreza                                                                                                                156  

                     Definições de Pobreza                                                                                           161          

                     Tipos de Pobreza                                                                                                    163 

                     A Exclusão Social                                                                                                   168           



 12 

                                                                                                                     

                                                                              

                                                                                                                                      

                                                                                                                

                                                                                                                        

  



 13 

O Perfil do Excluído                                                                                                          184 

                     Investigações Desenvolvidas em Psicologia                                                          184 

                     Conceitos Acercados                                                                                              197                         

Capitulo 2. Legitimação                                                                                                                201  

                     O “Welfare-State”                                                                                                    202 

                     As Mudanças de Abril                                                                                             206         

                     A Evolução do PNLCP (a herança do PELCP)                                                      218       

                     Inovação nas Politicas Sociais Portuguesas                                                          220         

                     A Rede Social                                                                                                         226          

                     RMG/RSI                                                                                                                 231 

 
PARTE B - METODOLOGIA                                                                                                       241 

Capitulo 1. Metodologia                                                                                                               245 

           Problema e Objetivo                                                                                                         247  

           Procedimento                                                                                                                    249 

                     Aproximação a um Novo Conceito e Paradigma                                                    249 

                     Ciencias Contributivas                                                                                            256  

                     O Psicólogo da Inclusão Social                                                                              260 

                     Modalidades de Intervenção: Psicologia Comunitária e Psicologia da Inclusão  

Social                                                                                                                      268 

                     Media, Politica e Psicologia                                                                                    272 

            Instrumentos (qualitativos)                                                                                               276 

                    A.Entrevista Psicológica de Diagnostico Social (EpsiDis)                                       276  

                        Abordagem Teórica                                                                                             276 

                        EpsiDis                                                                                                                 279 

                        Guião de Entrevista                                                                                             280 

                        Protocolo de Apreciação da EpsiDis                                                                   282 

                    B.Análise por Gomos                                                                                               283 

                        Pontuação                                                                                                           285 

                        Intervalos e Estado Correspondente                                                                   285 

                        Operacionalização de Conceitos                                                                         287 

                              A.Alimentação                                                                                                287 

                              B.Saúde                                                                                                         287 

                                                                                                                                 



 14 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                       

                                                                               

  



 15 

 

            C.Educação                                                                                                   287 

                              D.Habitação                                                                                                   287 

                              E.Emprego                                                                                                     288 

                              F.Justiça                                                                                                         288  

                     Protocolo de Cotação da Analise por Gomos                                                         288 

 

                     Perfil                                                                                                                        292 

  
PARTE C – DISCUSSÃO                                                                                                          293 
Capitulo 1. Inclusão em Debate                                                                                                 297 
                     Respostas Inclusivas                                                                                             300 
                     Pilares de Inserção                                                                                                301 
                              Saúde                                                                                                           301 
                              Educação                                                                                                     308 
                              Familia                                                                                                          313 
Código de Inclusão Social                                                                                                          319  
 
 

PARTE D - CONCLUSÃO GERAL                                                                                                              341 

           Paradigma, Diagnóstico e Intervenção                                                                            345 

           Cidadania: o Económico e o Politico                                                                                346 

           Futuro e Utopia                                                                                                                  349 

Para tudo há um tempo                                                                                                                351  

 

BIBLIOGRAFIA                  353    
                    
  



 16 

  



 17 

                                                                                                            
 

INDICE DE FIGURAS 
 
Figura 1 –    

datas das primeiras publicações de legislação de proteção à velhice                                         76 

Figura 2 –    

quatro eixos do circulo de exclusão                                                                                           181 

Figura 3 -  

modelo do perfil do excluído. Uma conjugação de quatro factores permite a abordagem ao tipo 

de perfil do excluído pela análise das dificuldades de acessibilidade ou impossibilidade de 

acessibilidade versus dificuldade de oportunidades ou impossibilidade de oportunidades                                         

193 

Figura 4 –  

o somatório de adversidades possíveis será probabilisticamente um percurso para a   

marginalização                                                                                                                           199                                                                                                                  

Figura 5 –  

modelo de abordagem ao fenomeno a partir de vários planos sociais, estratégias, actores e 

intervenientes                                                                                                                             254                                                                                                   

Figura 6 –  

dialéctica entre a importância da investigação e intervenção, na abrangência da relação entre a 

Psicologia e o Estado, cabendo a este ultimo o desempenho um papel fundamental na produção 

de medidas que privilegiam o colectivo, através da aplicação de políticas, simultaneamente, de 

protecção e assistencialismo                                                                              261 

  



 18 

  



 19 

Figura 7 –  

o nível de investimento conseguido tem tendência para se anular por sinalização oposta, quando 

as medidas de protecção do Estado não são correctamente implementadas ou são aplicadas de 

forma isolada e sem sustentação técnica                                                                       262 

Figura 8 –  

retroacção estabelecida entre os dominios da Psicologia e da Politica                                     275 

Figura 9 –  

hexágono representando as áreas básicas de inserção de um indivíduo. O círculo central 

representa a zona neutra ou de ausência de indicadores de exclusão                                     284 

Figura 10 –  

aspecto de cada gomo com os seus cinco niveis de inserção                                                   286 

Figura 11 –  

apresentação generica dos varios niveis em bloco                                                                    286 

Figura 12 –  

quatro eixos do circulo de inclusão                                                                                            301 

Figura 13 –  

a contribuição da Psicologia no âmbito das competência do Estado, em presença dos fenómenos 

de exclusão                                                                                                                      326                                                                                                   

Figura 14 –     

dimensões do trabalho do psicologo da inclusão social                                                            333 

Figura 15 – 

são identificados três níveis de intervenção: estatal na definição de políticas promotoras de 

prevenção, institucional: público e privado, com o objectivo a implementar essas políticas e o 

trabalho técnico de diagnóstico e intervenção que deverá produzir efeitos sobre as medidas  

  



 20 

  



 21 

aprovadas contribuindo para optimização de procedimentos legais e institucionais                                                                     

339 

Figura 16 –  

o Código de Inclusão evidencia a interrupção de um fluxo que a acontecer  constituir-se-ia numa 

interessante e util sinergia (representada pelo tracejado)                                                         340 

  



 22 

  



 23 

RESUMO  
 

A exclusão social, enquanto fenómeno emergente, é uma tomada de consciencia do 

século XX. No entanto, noções como pobreza, indigencia, vagabundagem, mendicidade e 

marginalidade, sempre existiram desde que a História da Humanidade começou a ser escrita. 

São inumeras as determinantes da exclusão social (economica, social, politica, historica, 

geografica, familiar) e são tambem inumeras as condicionantes para o decorrer do processo de 

inclusão (psicologica, medica, violencia, abuso, vinculação, desviancia, transgressão, treino de 

competencias sociais). Este trabalho propõe-se discutir o paradigma da exclusão social, a 

importancia do papel do psicologo ao nivel da pessoa, das instituições de solidariedade social e 

do Estado, e propõe ainda um codigo para a inclusão partindo da discussão do conceito psico-

inclusão. O objectivo deste trabalho é o de desenvolver um instrumento de diagnóstico para a 

intervenção que possa não só avaliar a propensão para a exclusão mas também o seu grau e 

severidade. As estrategias a adoptar para a inclusão são inumeras (tantas quantos os elementos 

que estão na origem do fenomeno e conduzem à exclusão) mas se não forem adaptadas a cada 

realidade individual apresentam-se frustantes para o psicologo e ineficazes para o individuo. 

 

Palavras- chave: exclusão social; factores precipitantes; políticas sociais; rede social; 

cidadania; psicoinclusão. 
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ABSTRACT  
 

Social exclusion, while emerging phenomenon is a consciousness of the 20th century. 

However notions as poverty, indigencia, vagrancy, begging and delinquency, have always existed 

since human history began to be written. Are numerous determinants of social exclusion 

(economic, social, political, geographical, historical, family) and are also numerous the conditions 

for the process of inclusion (psychological, medical, violence, abuse, binding, desviancia, 

transgression, social skills training). This work proposes to discuss the paradigm of social 

exclusion, the importance of the role of the psychologist to the level of the person, social solidarity 

institutions and the State, and also proposes a Code for Inclusion based on the discussion of 

psycho-inclusion concept. In synthesis is purpose of this work to develop a diagnostic tool for 

intervention that can not only assess the propensity for exclusion but also their degree and 

severity. The strategies to be adopted for inclusion are numerous (so many how many elements 

that are at the origin of the phenomenon and lead to exclusion) but if they are not adapted to each 

individual reality are frustrating to the psychologist and ineffective for the individual.                           

 

Keywords: social exclusion; precipitating factors; social policies; social network; 

citizenship; psychoinclusion. 
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RESUMEN  
 

Exclusión social, mientras que el fenómeno emergente, es una conciencia del siglo XX. 

Sin embargo, conceptos como pobreza, indigencia, vagancia, mendicidad y delincuencia, siempre 

han existido desde que la historia comenzó a escribirse. Son numerosos los determinantes de la 

exclusión social (económica, social, política, geográfica, histórica, familiar) y son también 

numerosas las condiciones para el proceso de inclusión (violencia psicológica, médica, abuso, 

enlace, desviancia, transgresión, capacitación en habilidades sociales). Este trabajo propone 

discutir el paradigma de la exclusión social, la importancia del rol del psicólogo al nivel de la 

persona, instituciones de solidaridad social y el estado y también propone un Código de Inclusión 

basado en la discusión del concepto psico-inclusión. El objectivo de este trabajo es de desarrollar 

una herramienta de diagnóstico para la intervención que no sólo puede determinar la propensión 

para la exclusión, sino también su grado y severidad. Las estrategias a adoptarse para su 

inclusión son numerosas (tantos como muchos elementos que están en el origen del fenómeno 

y llevar a la exclusión), pero si no se adaptan a cada realidad individual son frustrantes para el 

psicólogo e ineficaces para el individuo. 

 

Palabras clave: exclusión social; factores precipitantes; políticas sociales; red social; 

ciudadanía; psico-inclusión. 
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INTRODUÇÃO   
 

“Há poucos dias ainda uma penhora de que fora vitima uma família infeliz levou o Diário de 
Noticias a apiedar-se de uma desgraçada inquilina vexada pelo exercício do direito de um 
proprietário, e levantou em favor dos oprimidos por este caso particular uma subscrição que 
subiu a 200$000 reis. 
O que porém se nos afigura que o aludido periódico deveria fazer neste caso era combater a 
lei dos contractos sobre a propriedade, cujas consequências produzem logicamente e 
legalmente semelhantes resultados. 
Socorrendo por meio da esmola a família agravada pelos efeitos da lei vigente, o Diário de 
Noticias não só contrariou a existência do mal, mas desenvolveu-o muito. E é esse o maior 
inconveniente da esmola: a esmola sobrecarrega imensamente o peso da iniquidade social”.  
 

Ramalho Ortigão 
in As Farpas V (1888) 

 

 

Apontamento Histórico 

A história da exclusão parece ter muitas “histórias”, existindo uma admissível evidência, 

de que até fins do século XIX e princípios do século XX somente pudesse ser feita referência a 

uma História-significante representada por realidades sociais análogas e confundidas. Durante 

os séculos anteriores aos citados, em que se encontram poucos registos, e em Portugal menos 

do que em outros países da Europa (Moreno, 1985), toda a bibliografia datada faz referência a 

pobres, vagabundos, mendigos e indigentes, tal como é apresentada nos trabalhos de Sá (1995), 

Marques (1989), Garnel (2007), Moreno (1976 e 1985) e Abreu (2002). Emergindo, desta forma, 

apenas o significante histórico estando ainda desatendido o papel da ciência, mal representada 

pela intervenção do homo medicus na instituição de internamento - quer esta fosse vocacionada 

para a pobreza, mendicidade e vagabundagem, quer fosse dirigido ao louco.  

O surgimento e evolução da (primeira) Revolução Industrial torna possível fazer 

referência, com propriedade, a uma Historia-significado na medida em que a importância e a 

dimensão da exclusão lhe permite conquistar um estatuto, assumir um corpo teórico (reconhecido 

como tal), ser estudado como fenómeno, como paradigma, com consequências individuais e 

colectivas e evidenciando necessidades ao nível da protecção social. A intervenção era um 
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aspecto que não surgia, no passado remoto, como uma preocupação, cabendo a certas 

instituições encarregarem-se destes indivíduos, muitas vezes aplicando tão-somente uma 

medida de clausura para que diante dos olhares públicos não circulassem. Constituindo-se assim, 

nesta nova perspectiva de abordagem, como uma realidade com significado, pode começar a 

estabelecer-se os princípios deste fenómeno como conceito, no qual o enquadramento histórico 

é arrogado como fundamental. 

 

A Caridade 

Uma Visão Religiosa: Hospitais e Albergarias 

“Segundo S. Jerónimo, foi a nobre romana Fabíola, falecida em 400 d.C., quem fundou 

em Roma estabelecimentos de assistência, similares aos que existiam na zona oriental do 

Império para obviar às necessidades específicas dos pobres” (Marques, 1989, p.16). Mas as 

acções caritativas desenvolvidas pelos romanos, ao abrigo da legislação produzida pelo 

Imperador Justiniano, apesar de sofrerem as influências da cultura grega eram pouco 

expressivas; e somente no século VI, no Código de Justiniano e nas Novallae foi apresentada 

uma primeira divisão de carenciados: pobres, expostos, órfão e velhos; bem como as 

designações para as instituições destinadas a lhes dar resposta: casas para pobres, para tratar 

doentes com alguma demora, para crianças abandonadas, para crianças órfãs, casas para velhos 

(asilos) (Bonenfant, 1965). 

Nesta época (século VI) o princípio da caridade cristã, presente nas intervenções 

efectuadas, era posto em prática sob a máxima “quem vos recebe a mim recebe”, (Regra do 

Glorioso Patriarca de S. Bento, capitulo 53), pelo que “o mosteiro recebe todos os hóspedes que 

se lhe apresentam, como receberia o próprio Cristo, mas, sobretudo, os pobres e os peregrinos” 

(Monges de Singeverga, 1961, p.64-65). Só assim se justificava a existência de enfermarias e 

estalagens para pobres nos mosteiros beneditinos, separadas das instalações dirigidas à 
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comunidade, “observando-se nesta realidade autênticos centros de erradicação da imagem do 

pobre, como reflexo da presença viva de Cristo no meio dos homens” (De Angelis, 1960, p. 238).  

A figura do pobre como peregrino, tinha grande aproximação com a presença viva de 

Cristo entre os homens. Era possível distinguir uma pobreza voluntária, como busca da perfeição 

cristã, libertando o corpo e espírito dos bens materiais, para que os homens assim investidos 

pudessem dedicar-se à oração, como foram (mais tardiamente) os casos de São Francisco de 

Assis, Santo António e São Roque; de uma pobreza involuntária, na qual se caia com 

contrariedade e por mau infortúnio na vida (Marques, 1989). “O ideal de pobreza voluntária 

desenvolvido pelos franciscanos colocou a santidade ao alcance daqueles que estivessem 

dispostos a renunciar à riqueza. Outra forma de escolher a pobreza era a peregrinação, pela qual 

o indivíduo abandonava casa e a família” (Sá, 1995, p.226).    

O aparecimento e a rápida propagação da lepra, entretanto tornava necessário, por um 

lado segregar esta população como forma de prevenir contágios, por outro prestar cuidados. 

MarqueqwAssim em 549, o Concílio de Orleães “impôs ao prelado diocesano a obrigação de 

cuidar dos leprosos por si ou por outrem”, tendo sido destinado, em 583, pelo Concílio de Lyon 

“que em cada cidade o bispo provesse ao sustento dos mesmos, dando assim, origem às 

leprosarias nas cidades episcopais” (Bonenfant, 1965, p.8). 

Deste modo se obtiveram as “matriculae” ou registos dos pobres auxiliados por cada igreja 

e se foi implementando a prática da hospitalidade de tal forma que “o termo hospitium se tornou 

sinónimo de hospital” (Bonenfant, 1965, p.8). Como resultado desta influência surgem no período 

cristão, primeiramente, os hospitais, mas também pequenas casas que desde a antiguidade 

grega se constituíam perto dos municípios e templos, como resposta aos forasteiros, sendo 

denominadas de pousadas ou albergues (Marques, 1989). As albergarias vão acolher peregrinos 

e vagabundos, de forma pouco selectiva, não permitindo uma permanência superior a três dias 

(só prorrogável em caso de doença). O hospital e a albergaria são estabelecimentos distintos, no 
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entanto ao longo dos tempos ambos acolhem enfermos, mendigos e indigentes, sendo difícil uma 

diferenciação (Sá, 1995). Também aqui se verificava a dificuldade, tão actual, de discriminar a 

existência na exclusão ou numa realidade imposta pela pobreza. 

Estes hospitais, profundamente influenciados pelo Hospital de S. João de Jerusalém, 

alojavam pequenas comunidades com um ou dois clérigos e alguns irmãos e irmãs, que atendiam 

a todos os pobres doentes e peregrinos que buscavam o seu auxílio, providenciando resposta de 

acolhimento: aos pobres, não mais do que duas noites, fornecendo cama com a respectiva roupa, 

panelas, água, sal - candeia durante o tempo da refeição e fogueira enquanto se deitavam; e aos 

doentes, sendo necessário em alguns hospitais que levassem a sua roupa, caso a tivessem, e 

que lá devia ficar se o paciente morresse. A assistência medicamentosa era incipiente, salvo a 

possibilidade de se fazer alguma sangria ou aplicar “mezinhas caseiras”. Assim no hospital 

morriam mais do que se tratavam (Marques, 1989). E enquanto que os hospitais tinham um 

população móvel e passageira dando resposta a pessoas com as mais variadas necessidades, 

as leprosarias (também chamadas de gafarias) recolhiam doentes incuráveis, definitivamente 

afastados do seio de uma sociedade não contaminada (urgência assistencial) e que aí haviam 

de permanecer até ao seu padecimento. 

Pelo perigo que a lepra representava era necessário criar um sistema de vigilância e 

denúncia de molde a conduzir à reclusão e isolamento de todos os infectados, existindo também 

um conjunto cauteloso de normas a serem seguidas pelos institucionalizados (Marques, 1989). 

Os processos inerentes à reclusão destes doentes nas gafarias, bem como a denúncia dos casos 

suspeitos terão, com certeza, assumido dimensões de drama psicológico e afectivo, verdadeiras 

situações de angústia individual e familiar (Imbert, 1947). Em Portugal a segregação dos leprosos 

pode não ter sido tão severa como na Europa, pois após ingressar na enfermaria alguns doentes 

mais abastados não estavam privados de saídas periódicas (Lopes, 1973), existindo localidades 

mais tolerantes do que outras à circulação destes enfermos. As gafarias foram surgindo á medida 
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que a lepra se expandiu, principalmente a partir do período das Cruzadas. A doença era 

conhecida, mencionada nos Evangelhos e noutros livros do Velho Testamento, chegando a 

enfermidade a ser atribuída à própria irmã de Moisés (Marques, 1989). 

Nos finais do século XII proliferam em Portugal as Confrarias, embora as atenções das 

ordens religiosas não estivessem muito direccionadas para dar resposta às necessidades da 

pobreza. É a difusão das Ordens Mendicantes que recentraliza a assistência aos pobres nos 

domínios religiosos e embora estas não estivessem submetidas a autoridade eclesiástica, pois 

eram instituições religiosas apenas pelo carácter devocional, à época, desempenharam um papel 

importante na estruturação do território, pois anteriores às paróquias são complementares à 

instituição concelhia (Lopes, 1993). Em certas Confrarias assumia-se também o papel de 

regulamentar as relações entre os indivíduos, penalizando o insulto e a agressão física. Outras 

responsabilidades sociais importantes eram desenvolvidas, pois a ajuda aos pobres fazia parte 

da organização desta vida em comunidade. Algumas Confrarias possuíam hospital em anexo, 

quer fundado por património próprio, quer por receberem por encargo a gestão do hospital 

fundado por outrem. Partindo da realidade e importância que assumiam as Confrarias 

portuguesas é fácil perceber a adesão que, posteriormente, as Misericórdias tiveram junto das 

populações. Algumas Confrarias locais associaram-se às Misericórdias acabando por com estas 

se fundir. 

A gestão dos hospitais não era normalmente feita por religiosos, pois o rei D. João I assim 

o determinou na Concordata que acordou com o clero (Ordenações Filipinas, 1984), não se 

podendo, no entanto, ignorar a influência das práticas religiosas nas instituições de acolhimento 

a leprosos e até nos hospitais, uma vez que no acto de entrada era obrigatória a confissão. Na 

realidade esta institucionalização não tinha como objectivo a instauração de comunidades 

religiosas e monásticas, mas tão-somente evitar contágios e reprimir a vagabundagem dos gafos. 
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A gafaria não era, nem uma comunidade religiosa, nem uma paróquia, embora apresentasse 

características de ambas possuindo um capelão e um cemitério privativo (Marques, 1989). 

Pela igreja desta época eram desempenhados dois papéis em matéria de assistência, o 

primeiro relativamente às crenças em torno da salvação da alma; e um segundo no 

estabelecimento de normas canónicas relativamente a fundações assistenciais. Ambos 

relacionados, pois esta questão da salvação da alma era matéria de extrema importância, não 

sendo caso raro, para sua própria salvação, benfeitores fundarem hospitais, estando muito 

presente a preocupação com a vida eterna – aquela que se prolongava para além da morte - 

cabendo aos vivos rezar pelos mortos, conforme plasmado no “Auto da Barca do Inferno” de Gil 

Vicente (1974). “A criação de hospitais era quase sempre estabelecida por testamento estando a 

salvação da alma subjacente a esta prática” (Sá, 1995, p.229). Eram normalmente fundadas 

estruturas de baixa lotação, aspecto curioso para a época, tendo em consideração todo o 

conjunto de resistências presentes à criação de estruturas de suporte social com estas 

características, no território nacional. 

Apesar de não existirem muitos registos sobre como se prestava assistência aos 

necessitados sabe-se, porém, que entre o século X e o século XII, essa preocupação existia. A 

16 de Abril de 1141, D. Afonso Henriques, outorgando a carta de couto ao mosteiro feminino de 

Paderne, impõe à sua abadessa (D. Elvira de Sarrazins) a obrigação de hospedar os peregrinos 

(Documentos Medievais, 1958).  

Dona Beatriz (mulher de Afonso III) funda no século XIII o Hospital dos Meninos Órfãos 

(Mouraria) com o objectivo de dar resposta aos enjeitados e a todos os filhos ilegítimos em risco 

de infanticídio, em circunstâncias de se perderem as suas almas e as das mães que os 

abandonavam sem antes os sujeitarem ao baptismo (Reis, 1988). As mulheres colocadas em 

situação vulnerável eram também beneficiárias desta assistência (Sá, 1995). 
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A Idade Media operou a sacralização da pobreza. A salvação da alma passava pelos 

pobres (Geremek, 1995; Pullan, 1978) e a oferenda da esmola continuava a ser uma forma 

universalizada de conceder essa assistência aos pobres, porque pública - quer individual ou 

colectiva - era vista tanto nas entradas dos mosteiros como nas portas das casas dos ricos e 

poderosos. Tratava-se então de duas formas de assistência distintas, a primeira institucional 

prestada pelas Confrarias e hospitais e outra individualizada sem ser mediada por nenhuma 

instituição, assumida pela burguesia que se candidatava, por esta via, a títulos nobiliárquicos.  

A Figura do Vagabundo e as Convulsões Politicas e Sociais 

O período de transição entre a Idade Media e a Idade Moderna não foi uniforme na 

sociedade portuguesa no que tange à inserção de grupos sociais pelo território. O país 

apresentava no seu desenvolvimento diferenças entre o litoral e o interior, principalmente em 

relação às pressões exercidas pelos nobres proprietários da terra e pelo clero (Moreno, 1976), 

tendo como resultado um fenómeno migratório desregulado. E a tradicional composição da 

sociedade dos finais da Idade Média - clero, nobreza e povo - evolui, reflectindo também as 

complexas transformações da época; dentro da categoria de povo passam a existir pelo menos 

quatro classes – legistas (funcionários públicos, magistrados, professores universitários), 

cidadãos (gente honrada e limpa, burgueses, proprietários e mercadores), artesãos (artífices e 

mesteirais) e todos os demais. A seguir perfilavam-se todas as figuras dos que nada possuíam 

e/ou trabalhavam para outrem (Marques, 1995); aparecendo no cerne desta realidade social a 

figura do vagabundo como protagonista do fenómeno da vagabundagem, referenciado na história 

independente do território nacional muito precocemente. 

Geralmente o vagabundo era um homem capacitado, que coabitava à margem da ordem 

social estabelecida podendo pois ser considerado um marginal. Furtando-se ao trabalho, ocupa 

o presente sem preocupações para além do quotidiano. Este indivíduo pode subsistir a partir da 

prática de mendicidade, ou recorrer a expedientes tendencialmente ilegais. Apesar do vagabundo 
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ser próximo de uma realidade social de pobreza, não se confunde com um incapacitado para o 

trabalho por doença ou velhice; assim é pobre por força da sua inactividade e postura, podendo 

também por vezes representar o papel de um indivíduo errante e religioso. Garante a sua 

sobrevivência na caridade pública, aparecendo muitas vezes em cultos como peregrino (Moreno, 

1976). Vive em situação de exclusão por via de um comportamento desviante de assumida 

oposição ao regime e às normas sociais.  

Segundo Moreno (1976), “torna-se praticamente impossível saber ao certo se a 

vagabundagem em Portugal, atingiu a mesma expressão que se observa na Europa Ocidental” 

(Moreno, 1976, p.231). A primeira reacção legal conhecida foi promulgada por D. Afonso II em 

1211, mandando que por todo o reino só morassem homens com posses ou com alguém que por 

eles respondesse (Portugaliae Monumenta Historica, Leges et Consuetudines, 1856). 

Simultaneamente, a ocorrência da referida migração crescente e expressiva de camponeses para 

as cidades (consequência das crises agrarias) incrementou a fome, a taxa de mortalidade e com 

a propagação da grande epidemia de peste negra, a esperança de vida diminuiu 

significativamente. Revelava-se a situação especialmente grave, por isso foram tomadas 

medidas régias que limitavam a liberdade no trabalho, tendo no entanto sido os baixos salários e 

os entraves à inserção da população recém-chegada aos centros urbanos, que alavancaram a 

vagabundagem. 

“Enquanto no século XIV o vagabundo é em grande parte o fruto da depressão social e 

económica que afecta a Europa Ocidental e por conseguinte actua ainda dentro dum certo 

esquema individualista, a partir do século XV organiza-se em grupos ou bandos, numa sociedade 

em que a lenta recuperação demográfica e económica constituía uma realidade” (Moreno, 1985, 

p.44). 

Durante o século XIV o fenómeno englobava essencialmente portugueses, a partir do 

século XV, regista-se uma infiltração em Portugal de pedintes estrangeiros, que utilizando hábito 
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religioso se faziam passar por membros das ordens regulares, mas que na realidade mais não 

eram do que vagabundos. A capacidade organizativa destes bandos, cada vez mais bem 

preparados no seu embuste, revelou-se extremamente perigosa para todos, sendo por isso 

adoptadas providências pelo Infante D. Pedro e por D. Afonso V, “no sentido de os prender e 

expulsar, impedindo-se por todos os meios ao alcance das autoridades competentes a sua 

difusão” (Moreno, 1976, p.256-257). 

O Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa guarda documentos, do século XV, 

que comprovam tal situação, a proliferação desses vagabundos (nacionais ou estrangeiros) 

transvestidos de roupas clericais (Marques, 1989). À época é Gil Vicente, como uma espécie de 

jornalista, que os vem expor num cenário da ficção, investidos de frades ladrões (Lopes, 2003), 

pois tais vagabundos eram “em suma homens sacrílegos que se serviam da religião para se 

acobertarem nos seus terríveis desígnios” (Moreno, 1987, p.35-36). Foi também contra “aquelles 

que acharem andar ou viuerem em abito de relligiosos que nom som professos dalgumas das 

hordeens aprouadas (...)”, que se impôs a Lei das Sesmarias com medidas rigorosas e de 

severidade (Livro dos Pregos, doc. 76, p.52-54). 

Não existem estudos que informem sobre a exacta situação económica portuguesa na 

primeira metade do século XIV, fazendo-se, no entanto, a atribuição da decadência do estado da 

economia e consequentemente da organização social, à peste negra, levando a que D. Afonso 

IV promulgasse a lei de 1349 que tinha como principal objectivo (entre outros) controlar através 

de mecanismo legal as actividades dos que se dedicavam à mendicidade e vagabundagem 

(Moreno, 1976), apesar do esforço o resultado não foi um triunfo. Por volta de 1340, o povo tinha 

começado a inquietar-se porque a aristocracia gastava demais com tendência para se arruinar, 

a burguesia próspera fazia frente à nobreza, e o produto da terra não era já fonte de renda 

suficiente, dando-se a ruptura da estabilidade do equilíbrio feudal por causa da existência de um 

proletariado móvel. Em 1348, a peste negra, cujo itinerário se desconhecia, devastou o país 
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reduzindo a população em mais de um terço, não sendo imune nenhuma região. Vieram depois 

outras pestes e/ou pragas que tiveram como resultado a continuação do decréscimo 

populacional, observando-se ainda, outros impactos sociais tais como o desemprego e condições 

de vida desfavoráveis resultado de fluxos populacionais mal assimilados nas urbes. Muitos destes 

recém-chegados levavam uma existência miserável, contribuindo para os tumultos ocorridos em 

Lisboa de 1371, para a revolução de 1383-85 e para as rebeliões de 1438-41 e 1449 (Marques, 

1995). Esta convulsão social forneceu soldados e aventureiros para as guerras com Castela, os 

Descobrimentos e a expansão no Norte de África do século XV. Nesta altura as unidades 

agrícolas encontravam-se desertas, obrigando à instauração da lei de 1375 de D. Fernando, a já 

mencionada Lei das Sesmarias (Serrão, 1968), bem como um outro conjunto de legislação no 

mesmo sentido, que obrigava os trabalhadores rurais e não rurais a trabalhar pelos mesmos 

salários e na mesma maneira e idêntico local onde tinham trabalhado, criando um sistema de 

passaporte para impedir a livre movimentação e promovendo a repartição de mão-de-obra entre 

os diversos proprietários. E a lei citada foi mais longe mandando:  

“que o proprietário cultive as suas terras, que arrende se não pode cultivar, que sejam 

obrigados à lavoura pais, filhos e sucessivos descendentes nas suas terras ou em terras 

alheias, que sejam intimados ao trabalho vadios e ociosos. O rei decreta mesmo a perda da 

posse da terra e a sua distribuição (sesmaria) por outros que os concelhos encontrem para as 

trabalhar, se os seus detentores não cumprirem as suas obrigações legais” (Reis, 2005, p.59);  

obrigando, então, os trabalhadores a desenvolverem o seu produto de trabalho nas terras como 

forma de impedir a liberdade de circulação e consequentemente combater a vagabundagem. 

O estatuto e condição social dos pobres e dos que não apresentavam riqueza pessoal não deixam 

dúvidas, considerando-se no entanto peregrinos e mendigos como realidades diferentes, sendo 

determinado pelas Cortes de Lisboa de 1427, só ser permitido pedir esmola com licença dos 

juízes ou vereadores e que estes “forasteiros pedissem apenas oito dias em cada povoação” 

(Mendes, 1973, p.582). 
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Somente a partir de 1450 a situação se começou a alterar, a depressão demográfica foi 

sendo ultrapassada com mais sucesso nuns locais mais do que em outros, a Madeira e os Açores 

iniciaram a sua colonização e da costa africana começaram a surgir proventos vários. O Portugal 

do século XV continuava um país de desenvolvimento irregular exibindo pequenas e médias 

cidades, estando o centro e o sul mais urbanizados do que o norte “onde a concentração de 

cidades se mostrava menor” (Marques, 1992, p.29). 

 

O Assistencialismo 

A Assistência aos Necessitados. A Criação dos Hospitais Gerais. 

A lepra desapareceu do mundo ocidental nos finais da Idade Média (habitualmente 

assumido para o ano de 1490), altura em que por toda a França, Inglaterra, Escócia e Alemanha 

se tinha assistido a um incremento do número de instituições de acolhimento, no entanto com o 

desaparecimento deste flagelo não se verificou a simultaneidade da extinção dos locais de 

acolhida. Os valores e as imagens associados à personagem do leproso manter-se-ão para além 

da extinção da doença e as estruturas que lhe estavam destinadas iniciarão de futuro novas 

histórias de desinserção com novos actores, durante mais dois ou três séculos. Os pobres, os 

vagabundos, presidiários, alienados, as ocuparão aspirando à sua salvação a partir dessa 

exclusão, física e intramuros. Nestas instalações verificar-se-á em primeiro lugar a substituição 

da lepra pelas doenças venéreas, sendo nos finais do século XV estes os enfermos que 

ocupavam as vagas que os leprosos tinham deixado disponíveis. Mas o considerável número de 

necessitados, obriga a que lhes sejam consignadas outras instalações na cidade (desde que sem 

vizinhança) ou na(s) periferia(s). No decorrer do século XVII, a doença venérea e a loucura 

partilham os mesmos estatuto de excluído e espaço físico, pela forma como através do 

internamento estes doentes são mantidos isolados, à semelhança da realidade portuguesa após 

a inauguração do Hospital de Todos os Santos, em Lisboa. Em 1539, os doentes mentais 
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começaram a ser admitidos juntamente com os sifilíticos, numa enfermaria especial deste 

hospital, onde o padre Fernandes Gouveia, curador do hospital e capelão do rei D.João III, 

considerado muito experiente na arte de lidar com doentes mentais, tratava deles (Figueira,1999). 

Para Foucault (1995), a herdeira da lepra não é tanto a sífilis, mas sim a loucura, pois tal como a 

lepra, irá provocar uma mesma reacção do medo, de necessidade de divisão e, 

consequentemente, de estigmatização. Historicamente a loucura evoluirá vendo alternar as 

reacções oficiais entre o expulsar e o institucionalizar. Ao longo do período renascentista os 

loucos vão ser forçados a uma vida errante, escorraçados dos muros das cidades, circulavam 

isolados pelos campos ou eram entregues a quem os levasse para longe. Era uma experiencia 

vivida próxima do doente com lepra, um ensaio da morte em vida, imposto pela exclusão aplicada. 

Quando as municipalidades os expulsavam empurravam-nos, frequentemente, para a 

vagabundagem, no entanto, alguns destes eram recebidos e tratados como loucos no Hotel de 

Dieu em Paris, pois o acesso às igrejas era-lhes proibido e outros chegavam mesmo a ser 

chicoteados publicamente, perseguidos e escorraçados à bastonada (Foucault, 1995), contra 

este aspecto se insurgiu o cidadão João Cidade posteriormente feito São João de Deus, fundador 

da Ordem dos Irmãos Hospitaleiros. Era-lhes igualmente condicionada a circulação, com o 

propósito de manter níveis de segurança dos cidadãos e níveis de controlo social. 

Mais tarde o exilio transporta e mantém a loucura nos territórios da exclusão, inibindo-a 

de aceder á inclusão uma vez que o internamento nas recém-criadas casas de internamento é a 

resposta mais adoptada durante o século XVII, sem que estes internados tivessem estatuto 

determinado: “o poder absoluto fez uso das cartas régias e medidas de prisão arbitrárias” 

(Foucault, 1995, p.48). A partir deste século, a loucura ficava ligada ao internamento, aplicado 

com o objectivo de acolher indiscriminadamente pobres, desempregados, correcionários e 

insanos, até que a psiquiatria os descubra no século XIX.  
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“Vi-os nus, cobertos de trapos, tendo apenas um pouco de palha para se abrigarem da 

fria humidade do chão sobre o qual se estendiam. Vi-os mal alimentados, sem ar para respirar, 

sem água para matar a sede e sem as coisas mais necessárias à vida” (Esquirol, 1838, p.134). 

Na cidade de Lisboa, durante o século XVI, começa o processo de extinção dos pequenos 

hospitais que existiam em largo número, “albergarias, mercearias e outros asilos dependentes de 

subsídios particulares” (Marques, 1995, p.175), tendo tido, a ingerência régia, particular 

preocupação e termo em preservar o património destas instituições, por isso várias intervenções 

foram intentadas por D. João II, que obteve autorização papal para a reunião dos hospitais de 

Lisboa e posteriormente do resto do reino (agrupando estruturas pequenas ou inviáveis em 

unidades maiores); e por D. Afonso V que faz aprovar, em 1470, o “Regimento das Albergarias e 

Hospitais de Évora”, no mesmo sentido de garantir e optimizar recursos de subsistência (Sá, 

1995).  

Mas, “a tendência dominante do poder político, suportada pelos teóricos sociais que 

começavam a debruçar-se sobre o assunto, foi no sentido de racionalizar, modernizar e 

secularizar os mecanismos de apoio à pobreza e à doença, ao mesmo tempo que 

operacionalizavam os recursos existentes” (Abreu, 2002, p.417-418). Por isso se iniciou a 

centralização hospitalar criando-se os chamados Hospitais Gerais: construídos de raiz 

(geralmente de grandes dimensões quando comparados com os seus antecessores) ou 

resultando da adaptação e aumento de antigas instalações. Os novos hospitais tinham como 

base patrimonial as rendas e os bens dos institutos desactivados, acrescidos das esmolas e dos 

tributos, mais ou menos, regulares dos monarcas e do poder local, a que se juntava, em certos 

casos, a comparticipação fiscal dos cidadãos. Embora sem uma homogeneidade universal, a 

partir do século XVI já vigorava na Europa um sistema de assistência que, sendo moderno se 

afastava dos princípios que tinham orientado a prática da caridade na Idade Média. Foi neste 

contexto económico e político que Portugal erigiu o seu sistema de assistência pública. D. João 



 46 

II fundou, em 1492, o primeiro hospital hodierno português, o Hospital de Todos os Santos, 

usualmente nomeado por “Hospital Grande”, estrutura bem organizada cujo nome é simbólico 

uma vez que se extinguiam também as designações das anteriores unidades que tinham nomes 

de santos (Abreu, 2002). 

“O humanismo em Portugal começou mais cedo que em muitos estados europeus” 

(Marques, 1995, p.176) e é em Lisboa, fundada pela Rainha D. Leonor a Irmandade de Nossa 

Senhora da Misericórdia, em 1498. Esta nova irmandade tinha como principal objectivo difundir 

e organizar a caridade em Portugal, acabando por abranger também um vasto sistema hospitalar. 

Algumas doações reais e privadas fizeram aumentar rapidamente o seu património, convertendo-

se estas doações numa rede eficaz de respostas caritativas e assistencialistas espalhada por 

todo o território nacional. 

Quando nos finais do século XV, por intervenção régia directa, se funda o Hospital de 

Todos os Santos e a Misericórdia de Lisboa, alguns historiadores defendem que neste domínio 

foi retirado o protagonismo à Igreja. Mas (como referido) esta tendência reformista não extinguia 

as competências da igreja em matéria de assistência, por não serem efectivamente suas estas 

habilitações, tal como não era a criação de estabelecimentos de acolhimento nem a 

administração de bens patrimoniais a eles associados (Sá, 1995).  

Só em 1656 (27 de Abril) França vê publicado o édito da criação do Hospital Geral de 

Paris, reforma que agrupa os diversos estabelecimentos já existentes sob uma administração 

única. Sendo que em 1676 (16 de Junho) um outro édito do monarca francês determinava a 

implementação de um hospital geral em cada cidade do reino. Esta medida não seria só 

monárquica mas também burguesa, pela cumplicidade entre o exercício de poderes, não ficando 

no entanto a igreja estranha a este movimento. Este Hospital Geral de Paris não seria 

verdadeiramente um estabelecimento médico, apresentando-se mais como uma estrutura semi-

judiciária ou entidade administrativa, que ladeando os poderes instituídos, julgava e executava 
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para além dos tribunais. Este hospital exercia um invulgar poder estabelecido entre a autoridade 

régia, as forças policiais e o tribunal nos termos legais: “soberania quase absoluta, jurisdição sem 

apelações, direito de execução contra o qual nada pode prevalecer. (…) Tarefa confiada a 

directores nomeados por toda a vida, e que exerciam não apenas nos prédios do hospital, como 

em toda a cidade de Paris, sobre todos aqueles que dependem da sua jurisdição” (Foucault, 

1995, p. 50-51). Esta tendência controladora generalizar-se-á por todo o período dominado pela 

medida “institucionalização” aplicada indiscriminadamente aos excluídos, fossem pobres, 

desvalidos, loucos, mendigos vagabundos ou indigentes. 

Os séculos XV e XVI nos Modernos Estados Europeus 

É pelos séculos XV e XVI que se assiste à unificação dos modernos Estados europeus, a 

partir de movimentos políticos bilaterais, onde os soberanos se apoiaram na burguesia, que 

prestou agradada o seu apoio (unificações da Inglaterra com Henrique VII – 1485/1509; França 

com Luís XI – 1461/1483 e Espanha com os Reis Católicos - 1469; Alemanha e Itália muito mais 

tarde). Esta condição política viabilizava a exploração dos territórios colonizados, em relação aos 

quais se seguiu um primeiro período que mais se assemelhou a um saque (ouro dos Incas e 

Maias). Nesta época o custo de produção do ouro e da prata, que chegava à Europa (século XVI) 

era muito baixo, factor (entre outros) que favoreceu o crescimento do capital e a ascensão da 

burguesia no século XVI, no entanto a diminuição do poder de compra da moeda, e o acervo de 

capitais que beneficiou alguns, conduziu a uma profunda crise social que abalou a Europa neste 

período.  

Marx (1847) denominou este fenómeno de “a revolução dos preços” pois foi, sem dúvida, 

a partir dos séculos XIV e XV que a acumulação primitiva de capital se agravou dando origem às 

diferentes classes de açambarcadores, usurários, comerciantes, especuladores e banqueiros 

(Nunes, 1978). Este cúmulo provinha dos empréstimos a juros elevados efectuados aos 

camponeses pobres e aos senhores nobres, assim como da especulação comercial exercida 
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sobre os preços dos produtos, que se faziam sentir desde Lisboa, Cadiz e Sevilha. Em 1500 são 

“criados os primeiros padrões de juros (títulos do tesouro), prática muito seguida por todos os 

estados da renascença. Nascera a dívida consolidada. Quanto à divida flutuante, começou 

praticamente em 1522, na forma de empréstimos contraídos por letras de cambio sobre as feiras 

de Antuérpia e de Medina del Campo” (Marques, 1995, p.164). E durante os séculos XVI e XVII, 

verifica-se por toda a Europa um aumento de preços e salários, mas em Portugal (a certa altura) 

o aumento de salários não acompanhava o aumento do custo dos produtos (Marques, 1995). 

A partir dos finais do século XV e século XVI verifica-se a verdadeira mundialização do 

comércio e altera-se também a situação das classes sociais a favor da burguesia comerciante e 

a desfavor da nobreza rural e das classes trabalhadoras. A burguesia comprará (em larga escala) 

terras, adquirindo simultaneamente (e conquistando por fim a concretização do sonho de tomar) 

os títulos nobiliárquicos inerentes àquelas propriedades. As terras despovoadas converteram-se 

em pastagens ou reservas de caça, tendo como consequência o aumento considerável da criação 

de gado ovino. A crise da produção agrícola fez-se sentir e a escassez de cereais atingiu todo o 

reino, aumentando a fome na mesma proporção em que decrescia a cozedora de pães. 

Desenvolveram-se contactos comerciais com países como a Inglaterra, França setentrional, sul 

da Itália, norte de África, Espanha e Alemanha, no entanto a tendência de contracção geral, 

sentida no século XV, não foi evitada (Marques, 1995). Um pouco por toda a parte os campos 

foram ocupados com rebanhos de gado lanígero. Foi uma primeira especialização da agricultura 

nacional no sentido do capitalismo – a produção para o grande comércio (Nunes, 1978). A criação 

de gado dispensava grande número de trabalhadores, implicando também a diminuição da área 

disponível para a produção de alimentos. De novo se verificava um aumento considerável das 

hostes de desempregados, mendigos e vagabundos. Estes vagabundos sofriam castigos 

corporais e/ou eram executados. Mais uma vez outras pestes de origens longínquas trouxeram a 

morte e neste contexto histórico e político verificou-se o incremento dos bens legados por 
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testamento às ordens religiosas que não conseguiam gerir todo o novo património e também não 

pagavam impostos ao reino por privilégios de isenção adquiridos no passado (Marques, 1995). 

Assim as instituições de internamento emergem com estatutos e objectivos de difícil 

definição, o que não é facto novo. Algumas são mantidas por ordens religiosas, outras são geridas 

por associações de leigos, que imitam os hábitos e costumes das congregações sem delas 

fazerem parte. Algumas com gestão sobretudo burguesa vão desempenhando um duplo papel, 

de assistência e repressão, nestas casas levava-se uma vida de convento com leituras, ofícios, 

orações e meditações. Embora estes hospícios se destinem a socorrer os pobres, contêm 

casernas onde encerrar os pensionários pagando o rei ou a família, uma pensão. Muitas destas 

“novas casas de internamento são estabelecidas dentro dos próprios muros dos antigos 

leprosários, herdam os seus bens” (Foucault, 1995, p.52) (por decisão eclesiástica ou por 

decretos reais) e são também mantidas pelas finanças públicas: doações do rei e multas que o 

tesouro recebe. Misturam-se nestas instituições muitas realidades distintas, os ancestrais 

privilégios da igreja referentes a uma assistência de pobres e os ritos de hospitalidade com a 

preocupação burguesa de colocar em ordem o mundo da miséria; o desejo de ajudar e a 

necessidade de reprimir; o dever de caridade e a vontade de punir. Em algumas destas estruturas 

os indivíduos são aprisionados com significações políticas, sociais, religiosas, económicas, 

morais. “Em 1532, o parlamento de Paris decidiu mandar prender os mendigos e obrigá-los a 

trabalhar nos esgotos da cidade, amarrados, dois a dois, por correntes” (Foucault, 1995, p.64). 

Criam-se as Workhouses, em 1551 na Inglaterra, instituições que recolhiam os 

vagabundos, que perdendo a sua liberdade eram obrigados a trabalhar (Nunes, 1978).  

Um Acto de 1575 (Inglaterra), referente à punição de vagabundos e alívio dos pobres prescreve 

a construção de houses of correction, à razão de (pelo menos) uma por condado. E a fim de 

incrementar a sua implementação, anos mais tarde, decidiu-se autorizar a inutilidade de obter 

permissão oficial para abrir um hospital ou casa de correcção; podendo todos fazê-lo (Foucault, 
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1995). Neste Acto defendia-se que a iniciativa privada ajudasse o Estado a suprimir a miséria. E 

um outro Acto de 1670 (Inglaterra) definiu o estatuto das Workhouses, que alastraram pela 

Inglaterra e pela Europa, e, com o objectivo de evitar que estas se transformem em hospitais, 

recomenda-se a expulsão dos doentes contagiosos (Nunes, 1978). Tal como refere Foucault 

(1995), no final do século XVIII estes lugares de internamento serão hospitais, prisões e casas 

de detenção. “O espaço de internamento conferiu um poder de segregação - uma unidade 

complexa, uma nova sensibilidade à miséria e aos deveres de assistência, novas formas de 

reacção perante os problemas económicos do desemprego e da ociosidade, uma nova ética de 

trabalho e também o sonho de uma cidade onde a obrigação moral se uniria à lei civil, sob as 

formas autoritárias da coacção” (Foucault, 1995, p.55-56). 

Esta prática de internamento designa uma nova reacção à miséria, agora mais 

institucionalizada. Já em 1525, Geismayer havia pedido a transformação de todos os 

estabelecimentos monásticos em hospitais, durante algum tempo foi nos antigos conventos que 

se estabelecem os grandes asilos da Alemanha e Inglaterra (Foucault, 1995). Em Portugal, na 

Idade Média tinham predominado os mosteiros beneditinos. O número de mosteiros, ordens e 

irmãos não só não diminuía como aumentava em cada década que passava, trazendo a fundação 

de outras casas religiosas. Estava na moda a constituição de novos mosteiros, e cada rei ou 

rainha, nobre ou burguês desejava ter o seu nome associado a uma destas instituições, obras de 

piedade cristã que desenvolviam o trabalho assistencial. Em 1600 o seu número já era elevado 

mas até 1649 surgiram mais de cem novos mosteiros. Entre 1628 e 1630, Marques (1995) faz 

referência a um número de 450, o total de conventos, com cerca de 7400 pessoas 

institucionalizadas (4200 homens e 3200 mulheres). De entre estes estavam franciscanos, 

cistercienses, dominicanos, jesuítas, beneditinos e agostinhos. Um século mais tarde este 

número ascendia aos 477 mosteiros, calculando-se uma população de 10000 pessoas (por 

aproximação, não existindo dados concretos), em 1826 existiam 577 mosteiros com um total de 
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12980 residentes (7000 homens e 5980 mulheres), não ultrapassando as freiras e os monges um 

número de 3500 (aproximadamente, pois mais uma vez não existem certezas) (Marques, 1995). 

Após a santificação da miséria na Idade Média, a igreja faz a separação do mundo cristão: 

(1) em região do bem, ou seja, a pobreza submissa (pacientes, humilde, modestos, reconhecidos) 

em conformidade com a ordem que lhe é imposta, aceitando o internamento e aí encontrando o 

seu descanso (os pobres de Jesus Cristo); (2) em região do mal, pobreza insubmissa, inimiga da 

boa ordem (vagabundo, mentirosos, bêbados, impúdicos e blasfemos), que procura escapar a 

essa mesma ordem, que recusando o internamento por isso o merece (os pobres do Demónio). 

No entanto ambas as modalidades demonstram a utilidade das Workhouses, estas instituições 

constituíam-se como uma verdadeira rede de beneficência, com um papel mais presente do que 

os poderes públicos (Marques, 1989). Contribuir para o desaparecimento da miséria é “uma tarefa 

altamente necessária (…) e esse é o nosso primeiro dever como cristãos”. Tal como ninguém 

deverá mendigar, também ninguém “deverá ser fútil nem quererá parecer tão pernicioso aos olhos 

do público, que dê esmolas a esses mendigos ou os encoraje” (Foucault, 1995, p.58).  

Quando Luís XIV aprova a grande “Internação” toda a igreja a ratifica: depois disso os 

miseráveis deixam de ser reconhecidos como enviados de Deus, “para suscitar a caridade do 

cristão e com isso dar-lhe a oportunidade para a sua salvação, os católicos passam a ver neles 

a ralé” (Carta Pastoral de 1670, 13 de Julho). Está posto em marcha o internamento como 

beneficio e como punição. O édito real de 1656 (já referido) que criava o Hospital Geral e 

determinava também início ao movimento da “Internação” pretendia igualmente que este 

impedisse “a mendicância e a ociosidade, bem como as fontes de todas as desordens” (Foucault, 

1995, p.64). Esta era a última grande medida tomada no Renascimento para pôr fim ao 

desemprego e à mendicância (Camus, 1634), destinava-se a toda uma população sem recursos, 

abandonada ou dispensada por um novo desenvolvimento económico. E não tendo ainda quinze 
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dias de assinatura do édito, lido e proclamado nas ruas já se chegava a um internamento de 

milhares de pessoas – raparigas, mulheres, crianças e mais tarde também casais. 

Na sequência do advento da Reforma, as cidades e os Estados vêm-se progressivamente 

no papel de substituição da igreja nestas tarefas de assistência, aplicando impostos, fazendo 

colectas, favorecendo doações pecuniárias e suscitando doações testamentárias. Manifestando 

uma (aparente) nova sensibilidade à miséria, vão colocar sob os seus cuidados toda a população 

de pobres e incapazes, mas esta preocupação de exaltar a miséria não apresenta como propósito 

a vontade de a aliviar, tendo antes como objectivo suprimi-la, chegando mesmo a ser 

recomendado por Vives a designação, em cada cidade, de magistrados que percorram as ruas e 

os bairros pobres, registem os miseráveis, informem-se sobre as suas vidas, sua moralidade, 

coloquem nas casas de internamento os mais obstinados, criando para os outros, casas de 

trabalho, pois é competência de todo o Homem ocupar-se dos seus deveres para com a 

sociedade, sendo assim demonstrado pelo miserável, simultaneamente, um efeito de desordem 

e um obstáculo à ordem (Foucault, 1995). Vives defendeu que toda a caridade deveria ser 

suportada por particulares caso contrário seria necessário taxar os mais ricos – ideia que tinha 

muita repercussão no mundo católico (Watson, 1922). Esta inquietação com os custos da 

assistência não mais deixará de se fazer sentir, com particular incidência na Revolução Francesa, 

adiante referida, persistindo até aos nossos dias, nas manifestações de preocupação com a 

sustentabilidade da segurança social. 

E a retoma económica esboçada no começo do século XVII, vai impor que se absorva pela força 

os desempregados que não retomaram seu lugar na sociedade. “Uma decisão do parlamento 

datada de 1606 decide que os mendigos de Paris serão chicoteados em praça pública, marcados 

nos ombros, a cabeça raspada e expulsos da cidade. Para impedi-los de voltar, um ordenamento 

de 1607 estabelece nas portas da muralha da cidade companhias de arqueiros que devem 

impedir a entrada a todos os indigentes” (Platter, 1899). Não se aceita mais que o Hospital Geral 
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seja refúgio para aqueles que velhice ou a enfermidade impedem de trabalhar, cabendo-lhe 

corrigir e castigar as falhas morais, passa a ter um estatuto ético sujeito à obrigação do trabalho, 

substituem-se as medidas de exclusão puramente negativas por uma medida de detenção; o 

desempregado não é mais escorraçado ou punido; toma-se conta dele, às custas da nação mas 

também da sua liberdade individual. Entre ele e a sociedade, estabelece-se um sistema implícito 

de obrigações: ele tem o direito de ser alimentado, mas deve aceitar a coacção física e moral do 

internamento. Entre muros não estão os loucos ou os pobres, está toda uma classe de associais 

(Foucault, 1995). 

O Pobre (pseudo) Inserido pelo Trabalho no Advento da Revolução Francesa 

França e Inglaterra vivem na segunda metade do século XVIII, um período de recessão e 

não sendo fácil gerir uma população problemática, porém activa, o que tinha começado por ser 

internamento acaba em exilio, ou seja, enviar para as ilhas os indivíduos a quem não era possível 

aplicar uma prisão por tempo indefinido. Após 1770 a prática do internamento começou a recuar 

evidenciando a urgência de uma reforma ao nível da política de assistência e de repressão ao 

desemprego (Foucault, 1995). 

Até aqui o pobre não tinha tido lugar na economia mercantilista, não sendo nem produtor 

nem consumidor, era ocioso, vagabundo, desempregado e o seu domínio era o do internamento 

e do exilio, medidas com as quais foi subtraído à sociedade; no entanto vê-se, com a indústria 

em expansão e a necessidade trabalho braçal, fazer novamente parte do corpo da nação. É desta 

forma que o pensamento económico reelabora a noção de pobreza, distanciando-se da tradição 

cristã de outras épocas: a face da necessidade, a passagem do Deus feito homem. A abstracção 

do internamento tinha permitido confundir o pobre com outras figuras. O pobre era então uma 

noção confusa (Foucault, 1995), que não parece ter deixado de ser. 

Na perspectiva dos economistas a população é um bem essencial, constituindo-se como 

uma fonte inesgotável de riqueza. Nesta época, uma população seria tanto mais preciosa quanto 
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mais numerosa fosse, pois disponibilizaria à indústria uma mão-de-obra barata, e baixando os 

custos de produção possibilitava um desenvolvimento de produção e comercio. Um país seria 

tanto mais beneficiado, na concorrência comercial, quanto mais disponível e maior fosse a 

riqueza virtual de uma população numerosa. 

Defenderia Mandeville que “numa nação livre em que não é permitido ter escravos, o 

tesouro mais seguro é poder dispor de uma multidão de pobres” (in Garcia, 2000, p.18). Erro 

económico grosseiro o internamento: “acredita-se acabar com a miséria pondo fora do circuito e 

mantendo-se, pela caridade, uma população pobre. Mascara-se artificialmente a pobreza e 

suprime-se uma parte da população. Acreditava-se ajudar os pobres a sair de sua indigência 

provisória? Na verdade, impede-se que assim seja: restringe-se o mercado de mão-de-obra, o 

que é tanto mais perigoso justamente quando se está em período de crise” (Foucault, 1995, 

p.407). O único remédio aceitável é recolocar toda essa população nos meandros da produção e 

dividi-la pelos pontos onde a mão-de-obra é mais rara, sendo um dos segredos da riqueza utilizar 

os pobres, vagabundos, exilados e imigrantes de toda a espécie, na concorrência entre as 

nações, para assim atenuar a carestia dos produtos por causa da mão-de-obra industrial e 

agrícola. Redescobre-se no século XVIII, a distinção entre “pobre válido” e “pobre doente”, não 

interessando tanto o grau de miséria, mas mais a natureza do miserável. O pobre que pode 

trabalhar é um elemento positivo na sociedade (embora nem sempre se tire muito proveito disso) 

e deve trabalhar em plena liberdade, ou seja, apenas sob a coacção das leis económicas, que 

fazem dessa mão-de-obra desempregada um bem precioso. O doente representa um elemento 

“passivo, inerte, negativo” sendo encarado pela sociedade apenas como consumidor (Foucault, 

1995, p.409). 

“O rico da Idade Média era santificado pelo pobre, o do século XVIII é mantido por este. 

O pobre é reintroduzido na comunidade da qual tinha sido expulso pelo internamento; mas agora 

tem um novo rosto (…) Transformada em coisa essencial para a riqueza, a pobreza deve ser 
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libertada do internamento e posta à sua disposição” (Coqueau, 1787, p.7). É o tempo dos 

trabalhos forçados na Espanha, França, Alemanha, Holanda, Suíça, Austrália, Inglaterra e 

Rússia, onde as crianças a partir dos 6 anos trabalhavam durante 17 e 18 horas, por dia, em 

turnos diurnos e nocturnos (Nunes, 1978). 

E é contra os (ainda) muitos privilégios da nobreza e clero que a burguesia revolucionária 

(única classe com condições para o fazer) se colocou na frente para promover a Revolução 

Francesa, revolução anti feudal de cariz burguês. 

A 26 de Agosto de 1789, a Assembleia Constituinte francesa aprovou os dezassete artigos 

da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão - sendo revogados todos os privilégios 

pessoais e servidões, era proclamada a Liberdade, Igualdade, Fraternidade. Abriram-se a porta 

às contradições, por um lado a manutenção da escravatura, por outro, o sufrágio censitário. As 

representações políticas da burguesia impõem um Estado Liberal, que não é outra coisa senão 

uma aristocracia do capital, garantindo (de forma ilusória) a liberdade porque, qualquer um se 

podia tornar burguês (em teoria), por isso a exclusão dos que não o conseguissem significava 

apenas o afastamento dos incapazes, por culpa sua. Voltaire escreveu nos seus artigos que a 

sociedade tem de estar necessariamente dividida em duas classes: a dos ricos que mandam e a 

dos pobres que servem (Voltaire, 1821). E as tomadas de posição sucederam-se, Diderot 

sustentou que “é a propriedade que faz o cidadão”, e Rousseau defenderia que “o direito de 

propriedade é o mais sagrado de todos os direitos do cidadão” (Nunes, 1978, p. 116). 

Em 1791 a Lei de Chapelier (saída da citada Assembleia Constituinte), aboliu a 

possibilidade de toda a espécie de corporações. Caminhava-se em direcção às ideias de 

Rousseau: “não há corporações dentro do Estado. (…). Há apenas o interesse particular de cada 

indivíduo e o interesse geral. Não é permitido a ninguém inspirar aos cidadãos um interesse 

intermediário, separá-los da coisa pública” (Nunes, 1978, p.117). Daí a conclusão lógica de que 

caberia às convenções livres fixar o salário de cada trabalhador. Combatiam-se as associações 
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e organizações operárias, para calar as suas reivindicações (luta por melhores salários, horários, 

dias de jornada, etc.). O liberalismo ocupa-se dos indivíduos em abstracto e não dos homens em 

concreto. Para Taylor, a fragilidade deste liberalismo estava na utilização de uma psicologia 

rudimentar que sustentava as suas teorias, num esquema atomista de pensamento, crendo que 

o indivíduo escolhe melhor quando escolhe com total independência, sozinho. Parecendo não 

serem sensíveis ao facto de que as deliberações colectivas e o diálogo partilhado são importantes 

para a formulação de um juízo elucidado, e que as escolhas políticas isoladas são 

frequentemente arbitrárias (Latour, 2003). 

Os ideais filosóficos de liberdade e igualdade traduziram-se na proibição dos sindicatos, 

em termos práticos. 

Robespierre argumentava na Convenção de 24 de Abril de 1793 que “o primeiro direito é 

o de existir, a primeira lei social é portanto a que garante a todos os membros da sociedade os 

meios de existir; todas as outras estão subordinadas a esta” (Robespierre, 1793, p.141 e ss.). 

Sustentando que a expressiva desproporção de fortunas é a origem de muitos crimes e de todos 

os males, Robespierre teve no entanto a consciência de que a igualdade dos bens é uma quimera 

(Berle, 1964). Saint-Just não deixou de reconhecer em 1794, que “a força das coisas nos 

conduziu talvez a resultados em que não tínhamos pensado”, apesar de reconhecer que as 

propriedades dos patriotas são sagradas, também fez uma interessante proposta “aboli a 

mendicidade que desonra um Estado Livre” (Nunes, 1978, p.125). 

“A assistência torna-se o primeiro dos deveres sociais, dever incondicional, pois é a 

própria condição da sociedade - a ligação entre os homens, o mais pessoal e ao mesmo tempo 

o mais universal deles” (Foucault, 1995, p. 411). Está assim aberta a discussão sobre como deve 

ser assumida a assistência, altercação essa que vai perdurar para além dos anos que precedem 

a Revolução.  

Por dever social deve-se entender a obrigação absoluta para a sociedade? Cabe ao Estado 

assumir a assistência? É ele que deve construir hospitais e distribuir ajuda? Uns eram adeptos 
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da instauração de um controle do Estado sobre todos os estabelecimentos de assistência, 

considerando que todo dever social é, justamente por isso, um dever da sociedade e, final, do 

Estado (…). Mas a maioria rejeita a ideia dessa assistência maciça. Economistas e liberais 

consideram, antes, que um dever social é um dever do homem em sociedade, e não a própria 

sociedade. Para fixar as normas de assistência possíveis, é preciso portanto definir, no homem 

social, quais são a natureza e os limites dos sentimentos de piedade, de compaixão, de 

solidariedade que podem uni-lo a seus semelhantes” (Foucault, 1995, p.411). 

 

Nesta mais moderna perspectiva encara-se o internamento como o criador de pobreza e o 

hospital o gerador de doenças, o lugar natural para a cura é a família. O desaparecimento da 

grande internação nos finais do século XVIII (de 1780 a 1793, sob influencia de Pinel) deixa a 

loucura sem inserção na sociedade condenando-a (embora de forma distinta em relação ao 

passado) mais uma vez à exclusão, tal como o crime, adiante explanado; mas ao ser confrontada 

com os (novos) problemas da assistência aos doentes, essa mesma sociedade reage de modo 

pouco original através de um conjunto de decisões de longo prazo: a criação de mais casas 

reservadas a insanos - o asilo - com o propósito de dominar a loucura pela força. E o internamento 

transforma-se, passando das correntes para a camisa-de-forças (Foucault, 1995). 

A partir do século XIX, a emergência destas “instituições de sequestro” - assim 

denominadas por Foucault (1986), por concretizam simultaneamente o sequestro e o controle de 

três funções: tempo, corpo e saber, dos indivíduos a elas submetidos e nelas incluídos - 

estabelece um poder epistemológico, que será responsável pela evolução das ciências humanas 

e sociais, porque nestes estabelecimentos se multiplicam as vertentes pedagógicas, médicas, 

penais ou industriais em simultaneidade, mantendo no entanto como principais características, a 

vigilância e a disciplina. É uma inclusão por exclusão, “que tem por função ligar os indivíduos aos 

aparelhos de produção, formação, reformação ou correcção de produtores” (Foucault, 1995, p. 

114), promovendo conhecimento. 
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A Influência do Médico nas Instituições de Internamento 

O louco no século XVII apresenta-se como um problema de ordem política e do espaço 

social, não se constituindo ainda como um problema médico, passando a ter na Europa lugar ao 

lado dos pobres dentro dos muros do hospital (Foucault, 1995). 

Na era clássica a loucura foi apreendida como desorganização da família, desordem social 

e perigo para o Estado. A reformulação desta imagem influenciou a consciência médica, que a 

terá formulado como doença da natureza, sendo necessário esperar pelo aperfeiçoamento da 

Psiquiatria, enquanto o louco era identificado como estranho à sociedade e candidato 

indiferenciado a todas as prisões, asilos e castigos.  

A partir do século XVII “a loucura começa a vizinhar-se do pecado” (Foucault, 1995, p.87) 

(os devassos e os homossexuais), mantendo-se a confusão entre castigo (gesto que pune) e 

remédio (gesto que cura) e colocando a ambos – loucos e pecadores - a uma distância segura, 

traduzida pela separação de espaço físico e social. A casa de internamento tem aparentemente 

um carácter quase pedagógico e ímpeto para alcançar a verdade: o objectivo está em aplicar 

uma coacção moral tão rigorosa quanto necessária, para que individuo vislumbre a claridade. A 

questão é que a época clássica pretende obter um Homem sóbrio, moderado, equilibrado e casto, 

Homem que não existe. E o internamento continua a não ter nenhuma consistência médica, 

psicológica ou psiquiátrica, para além do carácter de policiamento. Esta ausência de cuidados 

médicos, coloca o Hospital Geral numa condição próxima de uma prisão, “se há um médico no 

Hospital Geral, não é porque se tem consciência de que aí estão internados doentes” (Foucault, 

1995, p.115). Para os médicos dos séculos XVII e XVIII não há diferenças entre Bicetre, Hotel-

Dieu, Benthleen e qualquer workhouse.  

Um homem e a sua obra são determinantes para a evolução das posições médicas 

futuramente acometidos: Zacchias determina em “Questiones Medico-Legalis” (1624-1650), que 
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apenas o médico é competente para julgar se um individuo está louco e qual o grau de 

incapacidade que a doença lhe confere.  

“O reconhecimento da loucura no Direito canónico e no Direito romano estava ligado ao 

seu diagnóstico elaborado pela medicina” (Foucault, 1995, p.125), pertencendo então ao juízo 

médico os poderes de decisão: é apenas através dele que se distingue o normal do patológico, o 

criminoso do alienado irresponsável. As famílias que pretendessem internar um parente em 

Bicetre ou em qualquer outro hospital deveriam dirigir-se ao juiz, que ordenaria uma visita do 

insano ao médico, que faria o seu relatório entregando-o por fim ao escrivão e se após uma 

informação sobre a vida do acusado se constatasse o desarranjo da mente, caberia aos juízes 

decidir sobre mantê-lo em família ou interná-lo. No entanto, não era assim, na prática, que o 

internamento estava estruturado, dependendo de outra consciência, conhecendo-se à época 

outras modalidades alternativas nas quais a interdição que não implicava nenhum exame médico, 

sendo o internamento resolvido entre as famílias e as autoridades judiciárias, apesar do 

estipulado no Código Penal (francês) de 1670. O Direito irá relacionar-se cada vez mais com a 

loucura podendo dizer-se que “é sobre o fundo de uma experiencia jurídica da alienação que se 

constitui a ciência médica das doenças mentais” (Foucault, 1995, p.130). É com a necessidade 

de delimitar, de modo exacto, a personalidade jurídica, e sob pressão dos conceitos de Direito 

que a análise da alienação se apura, parecendo antecipar as teorias médicas que se irão seguir. 

À época vai revelar-se, por um lado uma nova Psiquiatria desenvolvida por Pinel e seus 

contemporâneos, que pretende tratar o louco como humano, aproximando a filantropia à ciência 

e reconciliando a consciência dividida do século XVIII, por outro surge a importância de 

implementar uma jurisdição da alienação, prévia a todo o internamento. Assim o homem social é 

internado, mas é o homem jurídico que o interdita, pela primeira vez o individuo louco é visto 

como incapaz. A sua existência em sociedade é limitada pela sua existência jurídica. E no que 

diz respeito à medicina, as práticas médicas utilizar-se-ão para definir as estruturas de 
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responsabilidade e capacidade, para pôr em movimento o decreto social do internamento. Desta 

forma a loucura e crime nem se excluem nem se confundem, implicam-se no interior de uma 

consciência que será tratada com a mesma racionalidade, conforme as circunstâncias 

determinam prisão ou hospital, pois a loucura mais extremada será sempre assombrada pela 

maldade. Na realidade do internamento, esta loucura não permite explicar nem desculpar pois, 

para os homens da lei, a loucura atinge essencialmente a razão e até aos princípios do século 

XIX o aspecto físico do louco e o seu perfil psicológico são mal conhecidos. E o positivismo irá 

ser tão estigmatizante para o alienado (Foucault, 1995), como foi para o criminoso. 

No ambiente científico do século XIX, sob encomenda e orientação do Dr. Étienne-Jean 

Georget (1795-1828), um pioneiro da psiquiatria na época, o pintor francês Gericault produziu 

nos seus dois últimos anos de vida dez telas (cinco delas lamentavelmente desaparecidas), 

recorrendo à realidade do Hospital de Beaujon. E apesar de alguns críticos de arte defenderem 

que o seu objectivo era mostrar a condição dos doentes mentais, não de uma perspectiva médica 

ou piedosa mas sim de censura à sociedade, é possível encontrar nestes quadros uma influência 

positivista, de quem quer conhecer as dissemelhanças dos alienados (Boime, 1991), pois de facto 

o louco não transportava em si sinal que o distinguisse e, por vezes, o seu discurso não 

apresentava conflitos com a razão.Pode ler-se na primeira grande enciclopédia: “Afastar-se da 

razão sem o saber, por estar privado de ideias, é ser imbecil; afastar-se da razão sabendo-o, 

porque se é escravo de uma paixão violenta, é ser fraco; mas afastar-se da razão com confiança 

e com a firme persuasão de estar obedecendo à razão, é o que constitui a meu ver o que 

chamamos ser louco” (d’Alembert e Diderot, 1772). Ou, ainda, noutro documento célebre, 

refletindo o novoespirito da época: “Chamamos de loucura essa doença dos órgãos do cérebro 

que impede necessariamente um homem de pensar e agir como os outros” (Voltaire, 1935, p. 

286). 
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A loucura do século XVIII não é uma doença da natureza, nem do próprio homem, mas 

da sociedade; emoções, incertezas, agitação, alimentação fraca. Por isso a inovação, que é a 

criação do retiro (casa de campo com ar sadio), insere o doente numa dialéctica de relação com 

a natureza, tratando-se de colocar o Homem em relações sociais elementares compatíveis com 

as suas origens e moral. Este espaço é tomado por um sistema de obrigações naturais, pressão 

das necessidades mais sadias; o ritmo dos dias e das estações, alimentá-los sem violência, 

observá-los de forma regular, não deixando de conter a loucura, sem ter de ser através do velho 

sistema limitativo e repressivo. “Na era clássica, é inútil procurar distinguir entre as terapêuticas 

físicas e as medicações psicológicas. Pela simples razão de que a psicologia não existe” 

(Foucault, 1995, p.337). E na prática pouco mudou nestas instituições, para além da mesma 

exclusão consequência do internamento. 

O homo medicus não entra no hospital como cientista, mas sim como guardião. Não faz 

a separação entre o crime e a loucura, entre o mal e a doença mas sim protege os outros dos 

perigos que se encerram neste retiro. Sabe-se que “a maior parte da medicina prática está nas 

mãos de pessoas nascidas fora do seio da arte; as curandeiras, as damas de misericórdia, os 

charlatães, os magos, os vendedores de roupa usada, os hospitaleiros, os monges, os religiosos, 

os droguistas, os ervanários, os cirurgiões, os farmacêuticos, tratam maior número de doentes e 

dão mais remédios do que os médicos” (Gilibert, 1772, p.3-4). 

No século XVIII repete-se incessantemente que a loucura aumenta não sendo possível 

provar tal afirmação, no entanto é aceitável que a impressão desse incremento se devesse ao 

facto de existirem em circulação muitos doentes que não se encontravam fechados. Como 

consequência verificou-se (mais uma vez) a inauguração de toda a espécie de casas 

exclusivamente destinadas ao acolhimento, diminuindo desta forma a realidade observável. Na 

segunda metade do século XVIII a loucura continua internada, mas a maior distância, “dir-se-ia 
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uma nova exclusão no interior da antiga” (Foucault, 1995, p.379 e 384), não tendo no entanto 

sido abandonada a antiga prática da Idade Média de mostrar os insanos mediante pagamento. 

“Em 1815 (relatório apresentado na Câmara dos Comuns) o Hospital de Benthleem exibia os 

furiosos por 1 penny, todos os domingos (calcula-se uma cifra de 96000 visitas por ano num total 

de 400 libras)” (Foucault, 1995, p.146). O espectáculo da loucura era explorado e colocado acima 

dos segredos dos asilos, também sempre se tinha discutido a questão do pagamento destes 

internamentos. 

Em Portugal, a dimensão das despesas hospitalares, os gastos com a cura, e com os 

militares - que o governo prometera ressarcir através de contratos celebrados com as 

Misericórdias, (mas que raramente foram honrados) - a ausência de investimento do Estado na 

área hospitalar, o desinvestimento das esmolas por parte dos fiéis, entre vários outros factores, 

exerceram uma pressão perigosa sobre as Misericórdias. No século XVIII, estas instituições 

vergavam perante dívidas consideráveis, acumulavam promessas de dotes que não eram 

cumpridos, devolviam às Câmaras o acolhimento dos enjeitados, ou deixavam de pagar às amas, 

reduziam os gastos com os presos, limitavam os serviços religiosos ao mínimo, despediam 

empregados, tentavam soluções de autêntica engenharia financeira, que raramente produziam 

os efeitos desejados, e abriam-se a estratos sociais inferiores para colmatar a fuga das elites que 

não se queriam comprometer com instituições arruinadas. Apesar destes constrangimentos, 

continuavam a ser os pilares da assistência pública que se praticava em Portugal.  

“Consciente da importância que as Misericórdias tinham para a sociedade portuguesa e, 

sobretudo consciente dos encargos económicos que a reestruturação da assistência 

representaria para um Estado cujas finanças se encontravam depauperadas, Marquês de 

Pombal pouco fez para alterar a situação. É verdade que as protegeu, deixando os seus bens 

a salvo das leis desvinculadoras e desamortizadoras da década de sessenta, e que até previu 

excepções às leis testamentárias no sentido de favorecem as Santas Casas” (Abreu, 2002, 

p.431-432). 
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Apesar da preocupação com as despesas decorrentes do intenso internamento aplicado, surge 

no começo do século XIX, a partir de França, a indignação de não serem os loucos mais bem 

tratados do que os condenados pelo Direito ou os prisioneiros do Estado. “A presença de loucos 

entre prisioneiros não é o limite escandaloso do internamento, mas sua verdade, não é o abuso, 

porem a essência” (Foucault, 1995, p.395).  

Para a defesa desta posição contribuíam também as conquistas científicas dos finais do 

século XVIII. Os grandes alienistas já entendiam a hereditariedade como um factor a considerar 

nas questões da doença mental, tentando correlacionar formas de loucura com certas lesões 

cerebrais. No início do século XIX observava-se considerável desenvolvimento na anatomia 

patológica e Gall (pioneiro da Frenologia) defendia o inatismo das qualidades morais e 

intelectuais, com suporte orgânico, no cérebro. Assim algumas características do comportamento 

humano podiam ser explicadas, pelas configurações anatómicas, sendo por isso preciso 

reequacionar o livre arbítrio e a responsabilidade, pela dependência que apresentavam das áreas 

cerebrais (Garnel, 2007). 

Ferri (discípulo de Lombroso) fornece um argumento consistente quando defende ser 

igualmente possível concluir que o acto criminoso tem a sua origem “em condições biológicas, 

físicas e sociais, por graus e modalidades diferentes, mas sempre com o concurso em simultâneo 

destas três ordens de factores, nenhum dos três, por si só, podendo ser causa do crime” (Manita, 

2001, p. 38). Não sendo este indivíduo livre para tomar decisões ou para agir em conformidade 

com as mesmas, tão pouco será completamente responsável pelos seus actos, na medida em 

que é condicionado por factores estranhos ao seu controlo e vontade. 

Assim a loucura encontrava-se ainda ligada ao crime por uma vizinhança que não é posta 

em causa, somente no século XIX se irá aceitar e exigir que aos loucos sejam atribuídos os 

lugares que, cento e cinquenta anos antes, se destinavam também a albergar miseráveis, 
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vagabundos e desempregados. Percebe-se então que os loucos não se confundem com os 

outros, eles são os que apresentam incapacidade para o trabalho e para seguir os ritmos de uma 

vida em comunidade (Foucault, 1995). 

O Contributo das Ciências  

O pensamento científico do século XIX é influenciado pelas obras de Darwin e Morel, 

respectivamente “The Origins of Species” (1859) e o “Traité des Dégénérescences” (1857). Para 

Morel a evolução não dava apenas conta dos sucessos da espécie: a maioria dos membros da 

raça humana podia ser apontada como prova da capacidade de adaptação progressiva, mas uma 

pequena parte, pelo contrário, por acidentes de percurso e incapacidades várias, demonstraria 

que a natureza também podia falhar. Estes últimos, que comprovavam tendências regressivas, 

deviam ser considerados “variedades mórbidas da espécie humana” (Harris, 1993, p.54), isto é, 

degenerados, estes espécimenes patológicos não teriam sabido, ou podido, continuar o seu 

caminho em direcção ao progresso; ao invés disso aproximavam-se dos tipos humanos 

primordiais. Morel acreditava que estes degenerados, ainda se iriam reproduzir transmitindo as 

suas degenerescências, mas teriam cada vez menos a faculdade de procriarem, estando 

fatalmente destinados à extinção. O enfraquecimento da raça seria, apenas temporário, ainda 

que se devesse tomar medidas. Acreditava também que as degenerescências se manifestavam 

em sinais indicadores - os estigmas (a esterilidade seria um deles), facilmente reconhecíveis. A 

teoria da degenerescência permitia identificar e excluir - e também tratar - os desviantes e, entre 

eles, os loucos, seres que, involuntariamente teriam recebido a pesada herança de antepassados 

atávicamente interrompidos na marcha progressiva da evolução (Garnel, 2007). 

E enquanto Morel dirigia a sua preocupação para o universo dos degenerados, em 

Lombroso (na obra “L’Uomo Delinquente” de 1876) o interesse era colocado ao nível do 

criminoso, alargando a teoria da degenerescência a esses indivíduos, este autor acreditava poder 

avaliar estigmas, particularmente os craniométricos e faciais - identificando assim desta forma os 
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criminosos-natos, bem como uma predisposição criminosa (Garnel, 2007). Para Lombroso o 

homo criminali era um “ser atávico, reminiscência ou ressurgimento filogenético da besta 

primitiva” (Manita, 2001, p.38).  

A medicina francesa criticou o determinismo lombrosiano, na medida em que desde os 

finais do seculo XVIII que o pensamento científico dava maior relevância à influência do meio, 

capaz de modificar as determinantes hereditárias. E aparentemente as descobertas de Pasteur 

(na área da bacteriologia) pareciam comprovar esta concepção, pois o germe necessitava de um 

caldo favorável ao seu desenvolvimento, não medrando em condições adversas. “Na sociedade 

orgânica e solidária que se desejava construir o mesmo se deveria passar. Se as condições de 

vida fossem as apropriadas, os desvios não teriam lugar e, muito menos, se reproduziriam” 

(Garnel, 2007, p. 185). Isto abria uma janela de oportunidades para a intervenção dos médicos e 

da medicina, embora com posições várias e ambivalentes entre si. 

“Desde o século XVIII, o certificado médico tinha-se tornado mais ou menos obrigatório para 

o internamento de loucos (…). A intervenção do médico não se faz em virtude de um saber ou 

de um poder médico que ele deteria, que se justificaria por um corpo de conhecimentos 

objectivos. Não é como cientista que o homo medicus tem autoridade no asilo (…). Se a 

profissão de médico é requisitada, é como garantia jurídica e moral, e não sob título da ciência. 

Um homem de grandes conhecimentos, de virtude íntegra e com longa experiencia de asilo 

poderia bem substituir o médico” (Foucault, 1995, p.497). 

 

Os médicos não forçam as portas do internamento, não foi a introdução da medicina que executou 

a transformação das casas de internamento e dos asilos, é o próprio internamento que aos 

poucos assumiu um valor terapêutico com a progressiva alteração dos significados sociais, a 

crítica política à repressão e a reprovação económica à assistência. Quando o homo medicus foi 

introduzido em Bicetre (que se tinha tornado durante a Revolução Francesa o principal lugar de 

hospitalização dos insanos), era necessário rever todos os internamentos por demência 
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decretados no passado. Com Pinel a presença dos loucos em Bicetre era já um problema médico, 

não deixando de ser um problema político pois acreditava-se estarem juntos culpados, furiosos e 

pessoas com razão (Foucault, 1995). 

Os critérios médicos eram frágeis quando se tratava de se pronunciarem sobre estes 

limites de razão e de loucura, e não raramente em exames pedidos pela família ou o tribunal se 

determinava imputabilidade ou inimputabilidade de um indivíduo, com divergências observadas 

entre as opiniões dos especialistas. Os fundamentos do diagnóstico médico de loucura, se, em 

alguns casos se apoiavam em evidências fisiológicas, noutros, tinham bases bem mais 

questionáveis. A ideia de que a natureza, espontaneamente, tendia para o equilíbrio, bem como 

a crença no “carácter naturalmente organizado do universo natural e humano” (Hespanha, 2008, 

p.22), levaram a considerar patológicos os comportamentos que se afastavam da moderação, 

verdadeira medida da racionalidade (Garnel, 2007), à época. Assim, “Loucos já não eram só os 

que manifestavam imbecilidade, demência e mania. Como Júlio de Matos reivindicava, era 

necessário estender o diagnóstico de loucura a todos aqueles que evidenciassem” (Garnel, 2007, 

p.209 e 211) “uma completa ausência de sentido ético, uma perversão profunda dos afectos que 

apresentem um embaraço da palavra coexistindo com um desvio de conduta habitual, (…) que 

derive de uma família condenada pela germinação constante de psicopatias multiformes” (Matos, 

1913, p.459). 

No Portugal dos finais do século XIX, não só estas correntes são conhecidas como bem 

aceites por algumas figuras do panorama nacional, alguns, como Matos, influenciados pelas 

teorias de Darwin e Lombroso, defendem o determinismo absoluto, acreditando “que a natureza 

produziria alguns erros que se transmitiam na descendência, marcando, indelevelmente, os seus 

portadores com estigmas físicos, mentais ou morais” (Garnel, 2007, p.201), escapando sem 

explicação evidente à selecção natural. Bombarda, entre outros, influenciados pela “Sociologia 

francesa tenderão a atenuar o determinismo dos caracteres adquiridos e/ou atavicamente 
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herdados, enfatizando, antes, os factores mesológicos, físicos e sociais” (Garnel, 2007, p.201). 

Podendo considerar-se ser necessário:  

“distinguir o criminoso que praticava o ilícito na posse das suas faculdades físicas e mentais 

e sem qualquer hereditariedade explicativa, daquele que fazia perigar a sociedade, 

determinado por uma natureza defeituosa, ainda que esta pudesse resultar de condições 

mesológicas. Aceitava-se que a exclusão devesse ser imposta a uns e a outros, mas a prisão 

ou o hospital de alienados eram destinos muito diferentes (…). Factores como a epilepsia, o 

alcoolismo, a tuberculose e a sífilis, hereditários ou não, são crescentemente invocados como 

explicações científicas do acto criminoso, embora o médico estivesse consciente das 

dificuldades em destrinçar os dois campos” (Bombarda, 1903, p.221 e 294) 

 

É neste contexto histórico-cientifico que DiTullio (também discípulo de Lombroso) desenvolve a 

teoria da “delinquência constitucional”, defendendo a existência de uma estrutura delinquencial 

resultante da estrutura de personalidade do criminoso, que só por si não seria suficiente para 

despoletar o comportamento criminoso, passando pela necessidade de uma activação de 

factores causais: factores preparatórios ou secundários, ocasionais ou desencadeantes (ligados 

às condições individuais e ambientais), e de factores predisponentes relacionados com as 

características biopsicológicas da personalidade (temperamento, carácter, inclinação da 

personalidade). A partir da estrutura delinquencial, DiTullio desenvolve uma nova tipologia de 

subtipos de delinquentes distintos. A estrutura delinquencial permitia tornar visível o grau de 

perigosidade social do indivíduo. Através do estabelecimento da tipologia e do grau de 

perigosidade, tornava-se possível desenvolver modalidades específicas e individualizadas de 

intervenção, com o objectivo de uma mais eficaz “ortogénese psíquica” e “profilaxia e tratamento 

da criminalidade” (Manita, 2001, p.40). 

A Psicologia está em vias de surgir, o que muda as significações essenciais da loucura, 

propondo uma nova descrição das relações do Homem com as formas ocultas do desatino. A 
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Psicologia do crime e seus aspectos ainda rudimentares não surgem da humanização da justiça, 

mas sim de uma exigência suplementar da moral, de uma espécie de estatização dos costumes 

e de uma espécie de depuração das formas de indignação. A interioridade da Psicologia foi 

constituída a partir da exterioridade da consciência escandalizada (Foucault, 1995). 

Ao longo do século XIX, numa tentativa de definir normalidade, o pensamento médico 

sobre o normal e o patológico parece estar ligado a duas ideias: (1) a crença de que todo o estado 

patológico teria correspondência na fisiologia, e (2) de que não havia, verdadeiramente, uma 

diferença qualitativa essencial entre o normal e o patológico; seriam apenas separados por uma 

ordem meramente quantitativa. Desta forma irá definir-se o patológico e consequentemente o 

anormal, de acordo com a leitura de sinais que indicam alterações quantitativas de um estado 

dito normal, ou seja, consoante se afastam, por excesso ou por defeito, da norma. Mas reivindicar 

para a medicina este poder enunciador não se fez sem luta, particularmente com os poderes, 

legislativo e judicial. “O pensamento médico antropológico oitocentista insistia em afirmar que não 

se poderia fazer uma leitura unívoca da normalidade. Isto é para cada classe, raça, idade ou sexo 

haveria um modelo de normal, a partir do qual se poderia então aferir desvio” (Garnel, 2007, 

p.190-191). Os avanços da medicina permitiam, então, distinguir o louco irresponsável do 

criminoso que merecia punição, utilizando o saber antropométrico para identificar o criminoso e 

confirmar os estigmas de predisposição para a violência, prostituição e crime. E apesar de nos 

inícios do século XX, o determinismo da Antropologia Criminal ser questionado, continuar-se-á 

por algum tempo a acreditar que a natureza deixava na face, cabeça e corpo, as marcas dessa 

propensão para o comportamento criminoso, embora para uma análise conclusiva fosse 

necessário utilizar informação complementar sobre “a origem dos ascendentes, das penetrações 

havidas na família, da raça madre do povo a que pertencem ou da origem histórica do povo a que 

se filiam” (Macedo, 1898, p.16). A reincidência criminosa surge também como grande 

preocupação dos médicos criminologistas - a separação entre o criminoso ocasional e o 
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reincidente tomam proporções de obsessão. Os nexos de causalidade defendidos por Lombroso 

quanto à relação entre o estigma e a criminalidade mostravam-se inconsistentes, aceitando-se 

no entanto a influência da hereditariedade a par com a influência do meio físico (clima, 

alimentação, geografia) e social (Garnel, 2007).  

Numa moderna abordagem à delinquência, o positivista Gemelli afasta-se da linha de 

pensamento da época, permitindo que se fizesse a transição da biologia para a psicologia. Esta 

área do saber permitia desenvolver mais do que somente uma tipologização da delinquência (tão 

apreciada pela escola positivista), mas principalmente “o estudo dos processos internos do 

sujeito, a compreensão da relação individuo-meio e, mais concretamente ainda, as formas de 

reacção do sujeito psicológico a um dado meio, que sustentam o processo psicológico através 

do qual amadurece a acção delituosa” (Gemelli, 1948, p.20-21). 

A Genética (desenvolvida através dos estudos de Mendel) influenciará a criação de 

laboratórios de Antropologia Criminal e em Portugal, o Padre António de Oliveira faz instalar um 

laboratório, no antigo Reformatório de Caxias. A ascendência destas orientações teóricas 

permitem a Garnel (2007) apresentar como exemplo a posição assumida por Bombarda, 

insuspeito de ser um apoiante das teorias de Lombroso, ao fazer referência aos delinquentes 

institucionalizados na Colónia Penal de Vila Fernando:  

“o que é um facto é que analisando miudadamente os 129 internados de Vila Fernando, 

encontrei uma estigmatização física tão abundante, em cada indivíduo e no conjunto de todos 

eles que (…) é impossível que alguém haja, que depois de uma visita como a que fiz, não saia 

absolutamente convencido de que crime é mais um produto de condições próprias do indivíduo 

do que de condições mesológicas (…).Muito há a fazer e primeiro que tudo esta reforma tão 

singela: acabar com o internamento de duração fixa e torna-lo indefinido e dependente do que 

se tenha alcançado na transformação do criminoso.” (Bombarda, 1898, p.133-134) 
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Ora, desta forma, como sugere Garnel “na verdade, dadas as teorias que patologizavam o crime, 

não surpreende que os médicos reivindicassem a medicalização do criminoso e para ele 

reclamassem tratamento (e não punição) e, para si próprios, exigissem o mesmo poder de 

decisão e tutela que já possuíam sobre os loucos” (2007, p.203). 

A Expressão do Século XIX e a Implementação da República Portuguesa                

O século XIX colocou a Portugal importantes desafios políticos e sociais, na sequência e 

um conjunto de circunstâncias difíceis: em 1807 a guerra chegou ao território nacional (Invasão 

Francesa) fazendo-se sentir os seus impactos, nomeadamente, ao nível da balança comercial; 

em 1820, o deficit era de 21 milhões de cruzados, resultante de por um lado se ter verificado a 

abertura dos portos do Brasil a todas as nações, por outro lado a independência deste colónia; 

legisla-se com o objectivo de libertar o sector da agricultura e conseguir com isso o seu 

ressurgimento (através da redistribuição da propriedade); o Estado vende parte das suas 

propriedades (algumas delas improdutivas) e decide a extinção das ordens religiosas (Marques, 

1995). 

Em 1834, o regente D. Pedro, aceitando uma sugestão do ministro Joaquim António de 

Aguiar, faz abolir por decreto todos os mosteiros masculinos. Esta decisão afectou cerca de 405 

dessas instituições (Portugal e províncias do ultramar) e um número superior a 6500 pessoas, 

sendo metade desta cifra referente a frades e monges. Esta medida não foi extensiva aos 

mosteiros femininos, embora toda a propriedade dos mesmos (femininos e masculinos) fosse 

nacionalizada. A partir de 1850 várias ordens (femininas e masculinas) foram-se instalando de 

novo em território nacional. Em 1901 um decreto legalizou a entrada das ordens religiosas que 

se dedicassem à educação ou à assistência. Nesta época não se dá relevância histórica ao papel 

da igreja no apoio assistencial às populações carenciadas, apenas às questões da propriedade, 

cultura e arte; no entanto Marques (1995) aponta que “do ponto de vista religioso pode ter 

contribuído para um certo declínio da fé entre as classes mais baixas da população, ajudando a 
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prepará-las para a aceitação de influências sucedâneas – a da cura, a do influente local, a do 

cacique político, mas também a do mestre-escola e a dos meios de informação laica” (Marques, 

1995, p.503). 

A evolução da (primeira) revolução industrial continuaria: enquanto que em 1835 não 

existiam máquinas a vapor para fins industriais, em 1881 (já com 1350 fabricas e 180000 

trabalhadores), a indústria nacional utilizava uma força total de 9087 cavalos vapor, que 

decuplicava até aos inícios do século XX (Marques, 1995). 

Quando durante a revolução industrial, as máquinas penetraram em todos os sectores da 

indústria francesa, foi necessário recorrer ao trabalho das mulheres e das crianças e às grandes 

massas de trabalhadores que afluíam às cidades; a indústria, não ocupando todos 

permanentemente mantê-los-á à sua mercê como reserva. Neste contexto, as condições de vida 

e de trabalho, destas famílias operárias, tornam-se verdadeiramente alarmantes pela 

precariedade e ameaça à sobrevivência (Villermé, 1840).  

Trinta por cento dos operários das fiações de algodão eram crianças com idades 

compreendidas entre os 6 e os 10 anos, trabalhando em condições péssimas, sujeitas a 

frequentes acidentes de trabalho e a toda a espécie de doenças profissionais (Villermé, 1840). 

Em 1841, o Estado francês promulga a primeira Lei Social, estabelecendo em 8 anos a idade de 

admissão na fábrica e a semana de 72 horas de trabalho (Nunes, 1978).  

“Até aqui a história política, como a da filosofia e das ciências não foi mais do que a história 

de alguns homens; o que verdadeiramente forma a espécie humana, a massa das famílias que 

subsistem quase por inteiro do seu trabalho foi esquecido” escrevia Condorcet (1892, p.29-30).  

O crescimento do proletariado foi lento em Portugal, decorrendo durante todo o século 

XIX, passando-se de uma realidade mais agrícola e/ou artesanal para uma condição mais 

industrial, embora as fábricas ainda fossem pequenas unidades com menos de dez 

trabalhadores. No decorrer deste século as condições dos trabalhadores agravaram-se, baixando 
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salários, piorando as condições de alimentação, vestuário e alojamento e sem um horário 

uniformizado, mas contando com cerca de 10 horas diárias em 1900. Não existiam regalias 

sociais de protecção ou assistência contra acidentes e/ou velhice e os trabalhadores começaram 

a reagir fazendo greve ou criando associações de carácter laboral (por exemplo, o Centro 

Promotor do Movimento da Classe Laboriosa, em Lisboa no ano de 1853) (Marques, 1995). 

 O governo da época começava a ter sérias preocupações com o despontar de ideias 

radicalmente subversivas, tomando as suas medidas, neste âmbito foram proibidas as 

Conferências Democráticas de Antero de Quental que não se realizaram em Março de 1871 

(Rodrigues, 1980), conforme previsto. Neste século XIX, a influência de Proudhon era 

incontornável tendo a difusão destes ideais anarquistas trespassado a intelectualidade 

portuguesa (Antero de Quental, José Fontana, Teófilo Braga, entre outros), apresentando-se 

como fonte de inspiração ao impulso do associativismo operário português, passando a ter 

expressão junto das várias associações de trabalhadores que foram sendo criadas (plasmado na 

própria fundação do Partido Operário Português Socialista – POPS, em 1875). Emerge ainda o 

movimento anarco-sindicalista: esta união estabelecida entre a corrente ideológica anarquista e 

o sindicalismo não foi encarada como natural nem teve uma integração harmoniosa e regular. 

Historicamente aponta-se como um primeiro contacto a intervenção de Bakunin e seus 

seguidores na Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT); assistindo-se por parte de 

alguns anarquistas, nomeadamente Malatesta, a uma certa contestação, por sustentarem que os 

sindicatos não eram locais próprios para a prática revolucionária por servirem os interesses 

económicos de forma directa, representando oposição em relação a uma possível revolução, que 

deveria estar focada na abolição do Estado e da exploração dos homens entre si, defendendo a 

autogestão da produção (Zarcone, 2004). 

Nos finais do século XIX, a monarquia está vulnerável e debilitada, estando por pouco os 

fins dos seus dias, emergindo em 1910 a primeira república e em 1911 a sua constituição política. 
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Por alturas de 1920, os censos apontavam para uma população de seis milhões de habitantes. 

É implementado um regime que se apoia na burguesia e classe média urbana, no entanto as 

dificuldades do país continuavam, não muito diferentes do passado, a agricultura mantinha-se 

arcaica e a indústria não conseguia acompanhar a competitividade imposta por outros países 

europeus industrializados (Reis, 2005). 

Foi para transformar o Portugal decadente (monárquico), que surgiu a República como 

instrumento político capaz de dar um sentido progressivo ao destino colectivo. A República, 

defendida por Afonso Costa, era “o caminho que se abria a todos os povos sem excepção (…), a 

transformação profunda que se manifesta por factos e leis sociais (…), porque se harmoniza com 

a razão e com a ciência” (Costa, 1973, p.310-311) de molde a dar um passo no sentido de obter 

sociedades mais cultas, pretendendo-se assim fazer evoluir o país, aperfeiçoar as instituições 

democráticas, e aprovar importante legislação. 

Durante este período inicial desaparecem as exibições de ostentação de riqueza e luxo, 

sendo fundamentalmente a classe média urbana que apoia a Republica: comerciantes, 

funcionários públicos, professores, empregados de balcão, escriturários, pequenos e médios 

proprietários e profissões liberais. Os médicos e os advogados fizeram-se representar na 

Assembleia Constituinte e em outros lugares influentes do regime recém-instituído. 

Em 1910 é reconhecido pela primeira vez em Portugal, com a República, o direito à greve 

(Williams, 1995). E as leis laborais de 1911 desencadeiam uma vaga de greves e uma crise social 

que ameaça o novo regime político, ainda no começo; os pobres, em nome de quem se fez a 

revolução, continuam em agitação a partir da influência dos grupos sindicais, não se deixando 

cair em esquecimento (Vieira, 1998).  

“À medida que o Governo da República enveredava por uma política timbradamente 

burguesa e consentia na acumulação de capitais à custa de mão-de-obra barata, os estratos 
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inferiores dos assalariados rurais, marítimos e operários fabris distanciavam-se do poder 

constituído, retiravam-lhe o apoio e hostilizavam-no” (Reis, 2005, p.192). 

No entanto existe na primeira república uma preocupação ímpar com matérias de justiça 

social, que se encontram plasmadas na produção de um conjunto de diplomas legais, a saber: 

• a lei do divorcio passava a estabelecer a igualdade entre homens e mulheres quanto aos 

efeitos, casamento civil obrigatório, legislação de protecção dos direitos legais dos filhos 

(Reis, 2005); 

• a oficialização do ensino infantil e primário (Reis, 2005);  

• a organização de campanhas de alfabetização dirigidas à promoção cultural da classe 

trabalhadora (Reis, 2005); 

• a determinação de escolaridade obrigatória, nas idades dos 7 aos 10 anos (Reis, 2005); 

• a lei do Ensino cria mil novas escolas (no papel) sem que as Camaras tenham efectivamente 

capacidade financeira para as custear (Vieira, 1998); 

• a promoção do ensino liceal, particularmente o técnico (Reis, 2005); 

• o aumento de diversificação das escolas superiores, institutos e universidades; abrindo em 

1912 a Universidade Livre em Lisboa, e criando em 1913 o Ministério da Instrução Pública 

(Williams, 1995); 

• a “reorganização dos serviços de assistência pública, e também com a criação do seguro 

social obrigatório na doença, na invalidez, velhice e sobrevivência” (Reis, 2005, p.192-193); 

• a implementação de leis laborais, com a regulamentação das horas de trabalho, descanso 

semanal com a paragem de um dia por semana e com a lei dos acidentes de trabalho (Reis, 

2005); 

• a criação de um Ministério do Trabalho e da Previdência Social; e de uma lei com o objectivo 

de inibir a mendicidade (Lei da Mendicidade) (Reis, 2005); 

• a aprovação da lei de protecção à infância de 1911 (Reis, 2005);  
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• a adopção de uma nova lei do inquilinato (promulgada a 12 de Novembro de 1911 que fixava 

em mensal o pagamento das rendas de casa, até então sob a forma de pagamento semestral 

em 20 de Maio e 20 de Novembro (Vieira, 2002);  

• e a lei de separação da Igreja do Estado, como forma de controlar os poderes da igreja 

(Williams, 1995). 

 

Foi desencadeado um combate à iliteracia como nunca antes se tinha assistido, 

usufruindo também deste ensejo de mudança, a condição social do género feminino, com o 

acesso à cultura e mais tarde com o direito ao voto em eleições nacionais (Williams, 1995).  

 

(Esboço de) Protecção Social  

O Estado Providência e o Assistencialismo 

Em 1911, a Constituição da República plasmava o direito à assistência pública e a 25 de 

Maio do referido ano eram criados o Fundo Nacional de Assistência e a Direcção-Geral de Saúde, 

como consequência em 1913 era promulgada uma lei sobre a responsabilidade patronal pelos 

acidentes de trabalho e em 1916, a Lei n.º 494, erigiu o Ministério do Trabalho e Previdência 

Social, sendo proclamado pela República (a partir da assinatura da Declaração dos Direitos do 

Homem, e que a Carta Constitucional aceitava), que a saúde dos povos era um dever do Estado. 

E Ricardo Jorge estava seguro que um dia a saúde pública seria levada a sério, num Estado 

moderno e organizado (Garnel, 2007), sendo mesmo atribuído a este médico a inspiração para 

criação do Sistema Nacional de Saúde (SNS), mais tarde.  

São instituídos em 1919 os seguros sociais obrigatórios (de prevenção da doença, dos 

desastres de trabalho, da invalidez e da velhice), sendo criado o Instituto de Seguros Sociais 

Obrigatórios e Previdência Geral (ISSOPG), organismo com obrigações de assistência pública. 

Há, no entanto, que referir que estas medidas não saíram do papel ou tiveram parca aplicação.  
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Na Europa, a caridade começou lentamente a ser substituída pela assistência pública e pela 

concepção de que competia ao Estado proteger as mães e as famílias; em Portugal o 

aparecimento da protecção à família e à maternidade verificou-se, mais uma vez, tardiamente (no 

ano de 1941 em cada mil crianças que nasciam, cento e cinquenta morriam antes de atingirem 

um ano de idade) (Pimentel, 1999). Simultaneamente terá também passado por diversas etapas 

a protecção social pública à velhice, desde a época remota em que deixou de ser uma iniciativa, 

estreitamente, ligada à acção da igreja e das instituições de caridade e beneficência e evoluiu 

para uma intervenção dependente do Estado; concretizada então pela publicação de legislação 

própria, apesar de existirem vários modelos adoptados para a sua aplicação prática nos 

diferentes países europeus em que se foi implementando.  

As primeiras publicações de legislação de protecção à velhice datam de 1919, em 

Portugal, coincidindo com o final da primeira guerra mundial, não sendo particularmente retardada 

quando comparada com outros países europeus com sensibilidade social: 

                

 

 

Figura 1 – datas das primeiras publicações de legislação de protecção à velhice 
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Esta época histórica foi vivida, em Portugal, longe da abundância escasseando produtos 

como manteiga, açúcar, feijão, arroz, leite, azeite, massas alimentares, carne, peixe, carvão e 

fósforos. Veiculava a imprensa nacional (no verão de 1919) que o matadouro municipal da capital 

abatia um boi por dia para os 600000 habitantes da cidade. Como reflexo das dificuldades que 

também os ricos sentiam, dos 460 sócios-contribuintes para as Cozinhas Económicas (estruturas 

criadas para distribuir comida aos carenciados) existentes em 1910, passou-se para 141 em 

1920. Ano em que se publicou um cartaz da autoria de Valença (1920), destinado a dar voz a 

uma campanha de apoio aos “deserdados”, vítimas das más condições de vida resultantes da 

participação de Portugal na guerra, com o slogan: “Socorrei os desgraçados”, exibindo a figura 

de um anjo, um idoso e uma idosa, e uma criança de idade precoce. Os “deserdados” 

continuavam a ocupar as ruas “com a sua exposição de aleijões repugnantes, a sua lamúria 

impertinente e a sua farrapagem sórdida” lastimava Acácio Paiva, director da publicação 

“Ilustração Portuguesa”, em 1919.  

À capital sempre afluiu povo, à procura de melhor sorte sem o conseguir e nela sempre 

se concentraram os indigentes; embora sem expressão na estatística oficial, este êxodo 

continuou imparável provocando a crise social dos anos Dez e a publicação de uma lei de 

repressão à mendicidade e vadiagem em 1912, que pouco contribuiu para curar esta “chaga 

social”. E sendo a caridade vista como reaccionária, a vida na rua agravava-se. Entretanto Jorge 

Almeida de Lima exibia o mal nacional da pobreza e exclusão, numa série de retratos dos 

mendigos que ia encontrando pelo país.  

Entre a criminalidade (para a qual muitos cidadãos foram empurrados, por força das 

dificuldades quotidianas impostas pelas carências sofridas) e a emigração, a mendicidade era a 

terceira opção para fazer face à fome sentida e à miséria quotidiana (Vieira, 1998). 



 78 

Em 1933, a nova Constituição portuguesa, deixava de consagrar no seu texto o direito à 

assistência pública, mas determinava ser competência do Estado “coordenar, impulsionar e dirigir 

todas as actividades sociais” no sentido de “defender a saúde pública”, assegurar a “defesa da 

família, proteger a maternidade” e ainda “zelar pela melhoria das condições das classes sociais 

mais desfavorecidas, procurando assegurar-lhes um nível compatível com a dignidade humana” 

(Pimentel, 1999, p.479). 

E no âmago desta orientação diligente, será inaugurado a 5 de Maio de 1933, o Asilo da 

Mitra. 

A Constituição de 1933 conduziu à adopção de um sistema de seguros sociais 

obrigatórios, ano efectivo da sua criação; até esta data, a protecção social baseava-se nos 

sistemas de assistência pública e no mutualismo, que tinham a sua acção sustentada, 

fundamentalmente, em iniciativas de voluntariado, muito próximas de lógicas de intervenção 

caritativa e assistencialista, sendo a intervenção estatal reduzida nestas áreas. E o sistema de 

seguros sociais obrigatórios funcionava em conjunto com os sistemas referenciados. Na prática, 

os resultados destas medidas eram limitados, cobriam apenas os casos de doença, desastres de 

trabalho, invalidez, velhice, sobrevivência e bolsas sociais de trabalho, não cobrindo toda a 

população. Como afirma Pimentel, “Os sistemas de assistência e de previdência social do Estado 

Novo surgiram depois de 1933, aproveitando certos elementos existentes do regime anterior, mas 

em ruptura ideológica com as concepções republicano-liberais de direito à assistência pública e 

de seguro social obrigatório, legislados mas não aplicados” (1999, p.477). 

Uma reflexão mais formal sobre a assistência pública só teve início em 1934, durante o I 

Congresso da União Nacional, tendo ficado determinado o papel “supletivo” do Estado 

relativamente às iniciativas particulares, nomeadamente da igreja católica. E é protagonizada 

pela Condessa de Rilvas, (delegada) uma intervenção propondo a criação de uma Escola de 

Serviço Social, defendendo que a assistência prestada aos “anormais físicos, psíquicos e sociais” 
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era uma “obrigação da sociedade como meio de legítima defesa contra a degenerescência da 

raça” (Bastos, 1997, p. 113).  

A fim de dar resposta às pressões exercidas pela “opinião pública”, em 1937 no âmbito 

da Direcção-Geral de Assistência, foi constituída uma comissão de estudo para a reforma dos 

serviços de assistência, à luz dos novos conceitos introduzidos pelo Estado corporativo que 

ansiava por uma assistência de carácter preferencialmente privado (Decreto-Lei n.º 27 610, de 1 

de Abril).  

Esperou-se três anos pela criação do Subsecretariado de Estado da Assistência Social 

(Decreto-Lei n.º 30 692, de 27 de Agosto de 1940) e mais sete anos pela promulgação do Estatuto 

da Assistência Social (Lei nº 1998, de 15 de maio de 1944), apesar da conjuntura de miséria, 

crise e de desemprego provocadas pela realidade da segunda guerra mundial.  

De acordo com este Estatuto, o Estado propunha-se “valer aos males e deficiências dos 

indivíduos, sobretudo pela melhoria das condições morais, económicas ou sanitárias dos seus 

agrupamentos naturais”, cabendo-lhe “orientar, tutelar e favorecer” as iniciativas particulares ou 

“suscitar, promover e sustentar” ele próprio, obras de assistência quando estas falhassem 

(Pimentel, 1999, p.480).  

Esta ideologia de assistência tinha como propósito privilegiar a faceta preventiva ou 

recuperadora, mais do que o carácter curativo das medidas, para isso tornava-se necessário que 

a assistência fosse prestada em articulação com a previdência e com os organismos corporativos, 

pretendia-se com isto não premiar ou permitir a “preguiça” ou a “pedinchice” e prosseguir no 

“aperfeiçoamento da pessoa e da família” (Pimentel, 1999, p.480). 

No contexto da assistência familiar, o Estado pretendia proteger a ordinária composição 

da família e o cumprimento da sua função (incluindo o exercício da sua competência enquanto 

educadora), através da atribuição de subsídios provisórios e facultando meios de trabalho aos 

seus “chefes”, no entanto, só se substituindo à instituição família, em circunstâncias de “protecção 
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aos órfãos ou abandonados e das viúvas ou ascendentes sem meios de subsistência” (Pimentel, 

1999, p.481). 

Preferencialmente, esta assistência devia ser prestada no lar ou por colocação destes 

“assistidos” em famílias rurais, sendo entendido o internamento em instituições estatais a última 

das respostas a adoptar. Segundo argumento do Estado Novo a assistência materno-infantil 

deveria ser prestada prioritariamente ao domicílio, pois desta forma o Estado diminuía os 

internamentos hospitalares e deixava de investir em estruturas estatais de hospitalização. 

A assistência social foi reorganizada em 1945 (Decreto-Lei n.º 35 108, de 8 de Novembro 

de 1945), criando-se um aparelho burocrático de dimensão considerável integrado no 

Subsecretariado de Estado da Assistência Social, contando com grande quantidade de serviços 

(tais como: o Conselho Superior de Higiene e Assistência Social, Direcção Geral de Saúde, 

Direcção Geral da Assistência; órgãos locais: delegação de saúde, comissões regionais de 

assistência; órgãos especiais de sanidade, Centro de Inquérito Assistencial e centros de 

coordenação, despropositados, quando considerando a assistência prestada. 

A assistência estava primeiramente entregue ao espírito caridoso dos portugueses, depois à 

iniciativa particular, e finalmente, ao Estado.  

“Num folheto de propaganda sobre a assistência social em Portugal, editado pelo 

Secretariado de Propaganda Nacional depois do final da Segunda Guerra Mundial” (Assistência 

Social, Cadernos do Ressurgimento Nacional. SNI. Lisboa) considerava-se que os portugueses 

tinham uma “tendência natural à piedade, religiosidade e espírito de sacrifício” (Pimentel, 1999, 

p.481). 

Ferraz Macedo (1898) definia o português como “muito inteligente, mas tem pouca 

iniciativa, tenacidade e persistência; instável na observação e na pesquisa como na opinião 

formulada, mas imitador primoroso; é um impulsivo bom, fatalista e resignado com a pobreza, 

incauto e imprevidente, poucas vezes traiçoeiro e poltrão” (Rocha, 2001, p. 82).    
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  Mas apesar do mal-estar social, da miséria e emigração ilegal que avassalou o país 

durante décadas, podem, no período de pós segunda guerra mundial, ser identificados aspectos 

do capitalismo à escala internacional com impactos na política nacional: 

1. exportação de capitais públicos, através da aplicação de programas de auxílio aos países 

subdesenvolvidos. Estes programas foram muitas vezes a promoção e o reforço do poderio 

dos países dominantes em detrimento do desenvolvimento que deveriam apoiar. O Plano 

Marshall (implementação influenciada pela nomeação do General George Marshall para 

Secretário de Estado dos Estados Unidos da América em 1947) foi o primeiro programa de 

auxílio a países estrangeiros organizado por um país capitalista (Estados Unidos - Europa), 

mais ou menos aceite pelo Estado português (Rollo, 1998);  

2. a partir do fim desta (segunda) guerra, as acções dos Estados (nos países desenvolvidos), 

são planeadas no sentido de instaurar um clima de liberdade nas trocas internacionais. Nos 

finais dos anos Cinquenta estabelecem-se entre os países capitalistas europeus, o Mercado 

Comum, aderindo mais tarde Portugal, na sequência de um complexo processo (Rollo, 1998).  

 

No período decorrente entre guerras, os Estados europeus estiveram a braços com 

grandes preocupações demográficas, iniciando a atribuição legal de uma prestação de apoio à 

família (abono de família) como medida para aumentar a natalidade. Em Portugal, este foi criado 

não por uma reivindicação dos movimentos femininos e feministas, familiares ou natalistas, mas 

sendo discutido no contexto do debate do apoio às famílias numerosas.  

Enquanto que noutros países esta medida de assistência social era um “instrumento de 

política demográfica”, em Portugal considerava-se o abono como “parte integrante do justo salário 

a que todos os trabalhadores têm direito”, era considerado um “meio por excelência da realização 

do princípio do salário familiar”. Esta argumentação suportava-se no princípio da economia 

corporativa, que considerava a empresa como “um todo em que se exprime a solidariedade dos 
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vários elementos da produção”, sendo “o salário um valor atribuído à participação do trabalhador 

na produção, de modo a satisfazer as necessidades mínimas dele e da sua família.” (Pimentel, 

1999, p.500). 

O abono de família, implementado pelo Decreto-Lei n.º 32 192, de 13 de Agosto de 1942, 

para os trabalhadores por conta de outrem na indústria, no comércio ou ao serviço dos 

organismos corporativos e de coordenação económica, não foi inicialmente concedido nem aos 

trabalhadores domiciliários ou vivendo em economia familiar nem abrangeu o meio rural. Era 

atribuído ao “chefe de família, (…) casado com família legitimamente constituída” e com bom 

comportamento moral e profissional, ao trabalhador solteiro, viúvo, divorciado ou separado, mas 

à mulher casada somente se o marido estivesse “inválido, forçadamente desempregado ou 

legalmente impedido de prover o sustento à família”. Inicialmente incluídas no conceito de “chefe 

de família” dos primeiros textos do projecto de lei, a viúva, a divorciada e a solteira com família a 

cargo, “de reconhecida idoneidade moral”; foram depois excluídas e, substituídas no texto pelo 

“homem solteiro com filhos perfilhados” (Pimentel, 1999, p.501). 

Neste período o desvalor da condição feminina é um facto, a mulher tem de apresentar 

bons costumes e recato, acatando sem argumentação as decisões do “chefe de família”. Somente 

em 1978, com a reforma do Código Civil, assim determinado pela nova constituição, se consagra 

a igualdade de papéis entre mãe e pai, desaparecendo as figuras com enquadramento legal, de 

“chefe da família” e “poder marital” (o marido tinha de autorizar o exercício de actividade produtiva 

da mulher: exercício de profissão, administração de bens próprios ou actividade económica); 

sendo também aprovada a Lei da Nacionalidade que “estabelece a igualdade de tratamento entre 

indivíduos de ambos os sexos e entre filhos nascidos dentro e fora do casamento” (Mascarenhas, 

1999, p.10-11). No entanto apesar do seu papel social ser diminuído pelo Estado, as mulheres 

organizaram meios de resistência antifascista – através da criação do Conselho Nacional da 

Mulheres Portuguesas – dirigido por Maria Lamas entre os anos de 1946-1947, sendo constituído 
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em 1968-1969 o Movimento Democrático da Mulheres, organização politica, centrada na 

“essencialidade do privado da causa feminina” (protestando contra as atitudes, discursos e 

mentalidades “sexistas” desta época histórica) (Mascarenhas, 1999, p.12-13). 

Desde 1935 que algumas empresas privadas e organismos corporativos e de 

coordenação económica haviam já começado a pagar exíguos suplementos de remuneração a 

trabalhadores com famílias a seu cargo. No entanto, a entrada em vigor da medida abono de 

família provocou, desde o início, oposição “quer entre o patronato, quer entre os assalariados, 

para os quais ele não representava mais do que um desconto suplementar relativamente aos já 

baixos salários, apesar das resistências alguns patrões aplaudiram, a medida, assumindo-a como 

um modo de evitar aumentos salariais” (Pimentel, 1999, p.501). 

Sendo o encargo suportado pelo Estado, a partir de 1943, a atribuição da prestação 

referida foi alargada aos funcionários públicos (civis e militares), aos professores e finalmente 

também os pescadores foram, em 1946, integrados como beneficiários desta medida em regime 

especial (Pimentel, 1999). 

Grande parte da população continuava (e continuou) à margem destas tímidas políticas 

sociais adoptadas (por exemplo, trabalhadores agrícolas ou desempregados) mas que quando 

aplicadas eram de baixo valor; assim, durante o ano de 1962, o governo sentiu a necessidade de 

promover a reforma destas (poucas) políticas, por razões que se prendiam com o próprio sistema 

de segurança social, mas também por vicissitudes consequentes do desgaste do regime 

ditatorial, tentando-se desta forma promover medidas com o propósito de garantir a paz e a 

estabilidade sociais. Entre 1969 e 1974, passou-se então a utilizar a expressão “Estado Social” 

como resultado da substituição de Salazar por Marcello Caetano (Bureau Internacional do 

Trabalho, 2003). A ditadura de quase meio século tinha também condicionado a evolução de 

políticas sociais e de metodologias de intervenção. Por isso, o Estado não tinha experimentado 

e os cidadãos não tinham ensaiado, a prática de se agregarem e se baterem por ideais comuns, 
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com consequentes obstáculos ao exercício da cidadania. Para fazer face às lacunas de actuação 

estatal, a sociedade manteve alguns processos de auto-regulação, umas vezes formais (no caso 

da igreja católica, das Misericórdias e de muitas outras instituições particulares de solidariedade 

social), outras vezes informais, sustentadas por solidariedades locais e de base (de índole familiar 

e de vizinhança), realidade que segundo alguns autores, autoriza falar da existência de uma 

forma de sociedade-providência em Portugal (composta de redes de entreajuda comunitária ou 

de tipo caritativo-religioso), na ausência de um verdadeiro e completo regime de Estado-

providência. Assim apesar de apresentar um Estado de bem-estar débil, Portugal possuía uma 

rica experiencia de sociedade-providência informal, onde as estruturas familiares e as relações 

de vizinhança proporcionavam um significativo e actuante potencial de protecção e ajuda mútua 

(Bureau Internacional do Trabalho, 2003).  

Assim as tradições portuguesas revelam uma preocupação, historicamente enraizada, de 

atenção aos mais pobres, comprovada pela existência actual de mais de dois milhares de 

instituições privadas de solidariedade social, desenvolvendo a sua actividade com o suporte 

financeiro do Estado (AA.VV.,1994)  

No entanto é fundamental destacar que os três níveis de resposta existentes (protecção 

social, assistencialismo e caridade) passíveis de ser adoptados (uns com maior justiça social do 

que outros) apresentam entre si características muitos distintas: enquanto que a protecção social 

se constitui como um direito social colectivo, o assistencialismo sendo também um direito, é de 

aceitável aplicação pela urgência de resposta a situações de carência social agudas, impondo 

rigor e necessidade de avaliação na sua aplicação, de molde a evitar a derrapagem para um 

registo de caridade, modalidade condenável no passado e reprovável no presente, constituindo-

se como a forma menos nobre e mais estigmatizante de prestar auxílio a um dependente de apoio 

social.  
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Categorias que muitas vezes Portugal confundiu. O Estado Novo não foi efectivamente 

um Estado-providência, pelo contrário, só nos anos Setenta a lógica da segurança social, 

substituiu o raciocínio assistencialista. Entre os anos Trinta (lançamento do sistema de 

previdência social e definição da assistência social) e início dos anos Sessenta, (discussão e 

remodelação dos sistemas assistencial e previdencial), vigorou a lógica político-ideológico 

corporativista “de associação”, permanecendo Estado alheado da aplicação de medidas de 

previdência, suprimindo, somente, as carências do sector privado em matéria de respostas 

sociais (Carreira, 1996). 

Mas, são inumeras as determinantes e fatores precipitentes da exclusão social 

(economica, social, politica, historica, geografica, familiar); são tambem inumeras as 

condicionantes para o decorrer do processo de inclusão (psicologica, medica, violencia, abuso, 

vinculação, desviancia, transgressão, treino de competencias sociais).  

Propomos discutir um novo paradigma da exclusão social, realçando a importancia do 

papel do psicologo ao nivel da pessoa, das instituições de solidariedade social e do Estado. Para 

além desta discussão epistemológico-conceptual, propomos ainda a criação de um codigo para 

a inclusão partindo da discussão do conceito psico-inclusão. Desta forma, o objectivo central 

deste trabalho é o de desenvolver um instrumento de diagnóstico para a intervenção que possa 

não só avaliar a propensão para a exclusão mas também o seu grau e severidade. 

Para cumprir tal objetivo, estruturámos o nosso trabalho da seguinte forma: 

Após esta introdução histórica, apresentamos a primeira parte do trabalho, que reflete a 

Fundamentação e Legitimação do conceito, para finalizarmos com a proposta de um novo 

paradigma; na segunda parte, apresentamos a metodologia utilizada (baseada na análise 

histórico epistemológica do conceito, bem como a proposta de um novo paradigma por recurso à 

criação de instrumentos que permitam avaliar e intervir); na terceira parte apresentamos a 

discussão sobre este novo paradigma, tentando articular com as diferentes conceções que o 
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precedem e propomos uma conclusão para a anossa análise; para terminar apresentam-se as 

referências bibliográficas que serviram de base para o desenvolvimento desta tese. 
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“(…) Todo o mundo começou a dar, mas passados 25 anos, não deixámos de ter Etiópia, 
Ruanda, Quénia, etc. a viver situações de estrema pobreza e exclusão social.(…) 
– A que se deve a fome nesta região? – pergunta ele. – Ao excesso de população. Olhe para 
estas terras: eram as mais férteis do país; estão praticamente desérticas. (…) 
Chega a miséria e com ela a guerra (…). Que fazem as nações ricas para nos ajudar? Enviam 
camiões de alimentos e equipas de médicos. O resultado é satisfatório a curto prazo (…). Mas 
as consequências mais remotas são desastrosas (…). E todas estas ajudas prestadas sem 
discernimento a esta zona beneficiam mais os rebeldes do que os civis. De resto a maior parte 
das vezes é impossível destrinça-los. É guerra que está a ser alimentada (…). 
- A fome voltou, portanto – prossegue ele – como esperávamos. Surge por ciclos como sabe. 
Desta vez deixámo-la tomar um pouco de avanço. Não por prazer, de modo nenhum. Mas 
para termos a certeza de comover a opinião dos países ricos precisamos de uma boa dose 
de desgraça.  
Os que nos criticam por termos cultivado o horror são os mesmos que exigem cada vez mais 
cadáveres para reagirem. Assim, emocionámos o mundo e ele enviou-nos o seu maná.  
 

Jean-Christophe Rufin 
in “As causas Perdidas”, Ed. ASA, 2001 
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Capitulo 1 

Fundamentação 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 1 

A abordagem científica aos fenómenos sociais pode ser considerada recente, 

enquadrando-se com mais propriedade esta preocupação a partir dos finais do século XIX. Nos 

dois últimos séculos a epistemologia das ciências que os cursam, sofreu uma modificação 

considerável, por um lado pelo desenvolvimento da prática de pesquisa e por outro pela 

experiencia adquirida a partir de um contacto mais próximo dos especialistas com os fenómenos 

em estudo (Freund, 1987).  

É legítimo considerar que a Revolução Industrial “inventou” a exclusão social pois é a 

partir desta conjuntura histórica, politica e económica que se organiza uma verdadeira abordagem 

conceitual, não obstante o fenómeno existir muito antes de ser considerado enquanto tal. Freund, 

prefaciando Xiberras (1996), preconiza: “o estado que o conceito exprime encontrava-se em 

numerosas sociedades de outros tempos, sob a forma (…) do exílio, do ostracismo ateniense, da 

proscrição ou do desterro em Roma e noutras partes, da condição de pária na civilização hindu, 

ou no gueto, desde a Idade Média” (Xiberras, 1996, p.7).  
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A própria configuração dos dissemelhantes grupos sociais foi mudando ao longo do tempo, tendo 

igualmente mudado a feição colectiva de representar esses grupos: “antes pensávamos em 

termos de pobres, agora em socialmente excluídos; antes em termos de idiotas, imbecis, 

retardados mentais e anormais, agora em pessoas com necessidades especiais; antes 

pensávamos em termos de loucos e de perigo social, e agora em termos de doença mental e 

necessidade de apoio” (Casas, 2005, p.43); devendo manter-se o alerta técnico, pois apesar da 

mudança dos conceitos de referência ter sido valorada como simbolicamente importante, a 

verdade é que só por si uma mudança de “olhar” não garante uma acção adequada.  

 

O Emergir do Fenómeno   

A Influência da Sociologia Francesa 

Donzelot faz da França dos anos Setenta a sede do surgimento do termo “exclusão”. Para 

ele, o conceito terá sido introduzido por Lenoir (1974) nos seus documentos referentes às 

políticas públicas, quando apresentava a denúncia do que chamou “os esquecidos do progresso” 

(doentes mentais, deficientes, idosos) (Donzelot, 1996, p.88), tendo como objectivo prevenir a 

sociedade do bem-estar para as importantes questões da responsabilidade social.  

Alguns teóricos aceitam ser a exclusão um conceito menos recente, sem que precisem o seu 

advento para o ano de 1974, nem atribuam a paternidade exclusiva a Lenoir (Oliveira, 2004), 

defendendo Paugam (1996) que “será pois em meados dos anos sessenta, em período de 

prosperidade económica, que a exclusão faz sua aparição em França” (Paugam, 1996, p.9) 

obrigando esta afirmação à reposição da verdade histórica. Sublinhe-se pois a importância que 

teve durante a Revolução Francesa, o movimento dos “Sans Cullottes” constituído 

essencialmente por pequenos comerciantes, pequenos patrões artesanais e “companheiros” que 

com eles trabalhavam, imbuídos de uma mentalidade pequeno-burguesa e defendendo o 

igualitarismo, atribuindo à República o dever de assegurar a todos os meios de obter os géneros 
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de primeira necessidade. Este Comité de Salvação Pública esteve na origem da tomada de 

medidas de distribuição e partilha de bens, institucionalização de um esquema de segurança 

social, com assistência médica garantida no domicílio, pensões por doença e velhice, subsídio 

às famílias numerosas, ensino primário gratuito e laico, tentando-se ainda harmonizar preços e 

salários, e racionalizar a produção de guerra e o comércio externo (Nunes, 1978). 

Em suma este movimento desenvolveu um verdadeiro trabalho com os “excluídos do 

progresso” muito tempo antes de Lenoir (1974), Paugam (1996) ou Donzelot (1996) terem 

teorizado sobre o fenómeno. 

Mas foi de facto a partir dos anos Setenta que a exclusão começou “a ocupar espaço na 

literatura social, especialmente a partir da área das políticas públicas” (Oliveira, 2004, p.160), 

década na qual a Sociologia francesa vai conferir particular importância ao enfraquecimento e 

ruptura dos vínculos sociais (Oliveira, 2004).  

Xiberras afirma que “O ponto comum a estas múltiplas formas de exclusão parece residir 

na ruptura dos laços (…). Excluído de uma das esferas do social, o actor rompeu, pois, os laços 

que o retinham perto dos outros actores, mas também perto das representações que lhe eram 

comuns” (1996, p.32). Este autor acrescenta assim algo mais às posições teóricas de Paugam e 

Castel quando sustenta que por vezes a exclusão não se traduz apenas na “ruptura do laço social 

mas também do vínculo simbólico” – ou seja, na necessidade de afiliação do indivíduo – 

subsistindo vivencias em que verdadeiramente o laço social não chegou a ser estabelecido por 

incapacidade do próprio ou por rejeição do meio. O laço social e vínculo simbólico são elementos 

que conectam “normalmente, cada indivíduo à sua sociedade” (Xiberras, 1996, p.32). 

Conclui, pois, que Durkheim faz menção a um laço social horizontal, aquele que liga os homens 

em conjunto (solidariedade), enquanto Simmel traduz a ideia de um laço social global 

consubstanciado por uma forma microssocial (interacção dos homens entre si) e Weber faz 
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alusão a um laço social vertical que liga os homens às representações colectivas (in Xiberras, 

1996).  

A questão do laço ou ligação social é o ponto onde mais autores da escola francesa 

entram em consenso, mas é também a vertente teórica que mais se aproxima da Psicologia, 

adiante explanada.  

Assim, Donzelot sublinhando a importância de se trabalhar uma nova metodologia de 

acção social, considera a protecção e o auxílio social como formas de restabelecer vínculos 

sociais (Donzelot, 1991), sendo no entanto apontado por Castel como preocupação primeira os 

impactos negativos dirigidos à coesão social, quando esta deixa de ser alavancada pelo trabalho 

(Castel, 1997). Para este autor as diferentes modalidades de exclusão social “exprimem um modo 

particular de dissociação do vínculo” que nomeará de desafiliação (Castel, 1991, p.138-139) e 

apesar da mudança de designação, com a adopção do termo desafiliação, Castel concordará em 

caracterizá-la como rompimento do laço social. Tal perspetiva é corroborada por Rodrigues, 

quando afirma que “a exclusão social surge como um processo, com carácter estrutural, de 

fragilização e ruptura dos laços sociais e consequente dependência do assistencialismo público. 

A ausência de recursos é apenas, uma dimensão, nem sempre a mais importante, do processo 

de exclusão” (1999, p.174). 

Para Paugam (1996) esta exclusão, impõe precariedade mas também um “sentimento 

generalizado de uma degradação da coesão social”, passando a constituir “o paradigma a partir 

do qual a nossa sociedade toma consciência de si mesma e das suas disfunções” (Paugam, 

1996, p.7). Donzelot (1996) argumenta no mesmo sentido, “o termo exclusão social torna-se 

assim, a palavra-chave para designar um mal-estar social” (Donzelot, 1996, p.88). No entanto 

Donzelot (1991) tinha ido mais longe anteriormente, defendendo ser necessário “reduzir os 

efectivos, não conservar senão os indivíduos capazes de se ajustarem às mutações tecnológicas 

e rejeitar os outros, todos os outros” (Donzelot, 1991, p.5). Os que estavam de uma forma ou de 
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outra incapacitados de alcançar as performances pretendidas, ou porque tivessem handicaps 

físicos ou escolares, ou porque fossem imigrantes sem o imprescindível domínio da língua, entre 

outros que acumulassem quaisquer desvantagens, seriam afastados, passando a ser chamados 

de “novos pobres”. Ao longo dos séculos XX e XXI outros pobres serão acrescentados a esta 

categoria, estando igualmente a globalização na origem de novas formas de pobreza e exclusão. 

Para Dupas (1999), foi no “contexto complexo da globalização e da alteração do papel do Estado 

que surgiu a preocupação com o novo fenómeno a que se convencionou chamar exclusão social” 

(Dupas, 1999, p.16). 

A posição de Percy-Smith (2000), de que: “o termo exclusão social” teve a sua origem “na 

política social dos governos socialistas franceses dos anos oitenta e foi usado para fazer 

referência a um grupo de pessoas absolutamente diferentes, vivendo à margem da sociedade e, 

em particular, sem acesso ao sistema de segurança social” (Percy-Smith, 2000, p.1), parece fazer 

tabua rasa das mudanças: (1) sociais (introduzidas pela crise económica e social iniciada nos 

finais dos anos 60 com o exaustão do modelo de produção fordista, traduzindo-se numa crise do 

emprego e da produtividade consequência das transformações radicais nos sistemas de 

trabalho), (2) políticas (com a perda da autonomia das políticas económicas nacionais e a 

aceleração da transnacionalização dos processos produtivos, comerciais e financeiros) e (3) 

económicas (com os choques petrolíferos de 1973-74 e 1979-80, que influenciaram a balança de 

trocas comerciais e a inflação, produzindo grandes alterações nas escolhas energéticas e nas 

estruturas sectoriais da economia; e com a degradação do sistema monetário internacional, 

traduzida na subida das taxas de juro e sobrevalorização do dólar); que se fizeram sentir na 

Europa nos anos Setenta produzindo considerável ressonância, importante para o surgimento 

das questões sociais particularmente associadas às preocupações do governo socialista francês 

(Bureau Internacional do Trabalho, 2003).  
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Em concreto as inquietações com a área do social não são, historicamente, estranhas aos 

franceses. É, efectivamente, a partir do discurso francês de exclusão que se identificam os 

paradigmas particularmente dominantes desta época (Silver, 1995), ultrapassando as temáticas 

associadas às lutas de classes e desigualdades que tinham dominado os debates políticos e a 

reflexão sociológica desde o final da segunda guerra mundial (Schnapper, 1996), podendo então 

ser identificado como objecto fulcral da escola francesa a promoção, por um lado das “políticas 

de assistência social, enquanto mecanismos destinados a refazer o laço social rompido”, 

procurando desta forma a reconstituição da coesão social; por outro, das “políticas de protecção 

social, compreendidas como as acções que o Estado adopta de molde a evitar o rompimento do 

laço social onde este esteja enfraquecido” (Donzelot, 1991, p.18 e ss; Paugam, 1999a, p.57 e ss; 

Paugam, 1996, p.573 e ss; Castel, 1997, p.23 e ss).  

Apesar do conceito de exclusão ter aparecido com grande relevo na bibliografia francesa, 

alguns reparos devem ser feitos: não é um conceito recente nem tão pouco criado pela Sociologia 

francesa. Historicamente existiram vários factores que fizeram que assim parecesse, por exemplo 

as teorizações elaboradas nas reflexões francesas acompanhadas pelas preocupações sobre 

“políticas públicas compensatórias do colapso do Estado do bem-estar” que o notabilizaram 

(Oliveira, 2004, p.169).  

No futuro, irá verificar-se o resultado da sucessiva adopção de políticas públicas 

compensatórias com consequências não pretendidas e/ou nefastas em termos sociais, atingindo 

o indivíduo em situação de desvantagem social obrigando-o a enfrentar (muitas vezes) sem apoio 

situações que não consegue ultrapassar nem concorrem para a sua inserção, tais como: 

• intentar aceder a um emprego (ou mantê-lo) e não conseguir; concluir o primeiro ciclo sem 

dominar competências de leitura e escrita, nomeadamente de uma língua estrangeira no caso 

dos imigrantes; completar uma formação profissional para um emprego que não existe, ou não 

poder aceitar trabalho pela inexistência de estruturas de apoio social que possam acolher os 
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seus filhos (creches, jardins de infância); ofertas de emprego com possibilidade de promoção 

se melhorar o domínio de um determinado conteúdo técnico e/ou de desempenho mas não 

aceder a cursos de formação; 

• auferir de um baixo salário e pagar um aluguer elevado tendo de solicitar e depender do 

subsídio estatal; gastar dinheiro de que não dispõe em serviço de táxis para ir comprar 

alimentos para a família por não existirem respostas comerciais próximas ou com transportes 

públicos disponíveis; viver num abrigo ou apartamento que transgrida vários códigos de 

segurança; 

• candidatar-se a um programa de reabilitação (álcool ou droga), esperar vaga numa longa lista 

de espera e/ou não ter nenhum tipo de resposta que lhe permita manter a tutela do filho, 

obrigando-o a abdicar da sua custódia (Kahn, 2000). 

 

A dependência crónica do sistema de apoio social e dos diversificados subsídios da 

Administração Central surgirá, em grande medida, da aplicação não estratégica nem técnica das 

políticas compensatórias, ministradas de forma avulsa e desarticulada, conforme adiante 

explanado. 

Nome ou Conceito  

Mas será a exclusão a normalidade tendo como parâmetro a sua dimensão 

tendencialmente maioritária? Se histórica, politica e economicamente tudo se mantiver, seremos 

uma sociedade de excluídos, constituindo os incluídos (em quê pode questionar-se) uma 

estranha minoria? É pertinente perguntar se a questão está nos liames ou no tipo de sociedade, 

será que as sociedades contavam no passado com mais mecanismos de inclusão, deixando de 

poder contar com estes? Quais? Desde quando tiveram e quando deixaram de ter? (Xiberras, 

1996).  
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No porvir cada cidadão poderá projectar-se como excluído, pois mais tarde ou mais cedo, 

por uma razão ou por outra, conquistar essa condição não será difícil se a dilatação do conceito 

se continuar a verificar - os idosos são excluídos pelo isolamento e solidão, as mulheres pela 

violência doméstica, os pobres pela incapacidade de adquirir bens básicos à subsistência, os 

desempregados por perderem autonomia financeira, os deficientes por estigmatização; sendo 

mesmo possível observar-se os efeitos da interiorização desse estado no individuo, importando 

assim sublinhar a diferença entre ser excluído - numa perspectiva muito mais impermeável e 

rígida, e estar excluído, apresentando (esta ultima condição) um nível de carência mais transitório 

tendo ainda o individuo recursos e estratégias pessoais que lhe permitem alterar o curso da sua 

história (Capucha, 2005).  

Várias são as evidências de indefinição, sendo tão indeterminadas as origens do conceito, 

como a sua utilização na descrição de fenómenos muito diversos, ou até mesmo de aplicação 

em populações completamente distintas.  

Efectivamente “nome não é o conceito, mas apenas a sua identificação”, sendo “uma das 

primeiras actividades do cientista (…) baptizar o seu objecto de pesquisa” e apresentar 

preocupações com a clareza na sua abordagem. Este passo, aparentemente simples é tanto mais 

difícil quanto original se apresente o fenómeno, dividindo-se os cientistas entre os que “propõem 

o conceito” e os que “discutem o melhor nome” (Moreira, 2009, p.128). Aspecto que contraria o 

aforismo de Hobbes, “segundo o qual toda a ciência deve começar com definições claras, tendo 

sobretudo em vista o sentido das palavras a utilizar” (Moreira, 2009, p.86), sendo por Freud 

preconizado:  

“frequentemente se sustenta que as ciências devem ser construídas sobre conceitos básicos 

definidos com clareza e solidez. De facto nenhuma ciência, nem mesmo a mais exacta, 

começa com tais definições. O verdadeiro começo da actividade científica consiste antes em 

descrever fenómenos e depois passar a agrupar, classificar e relacioná-los. Só depois de mais 

investigações e pesquisa no domínio em questão é que ficamos habilitados a formular com 
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crescente clareza os conceitos científicos que o delimitam. Então, realmente, pode ser a altura 

de o limitar dentro de definições. O progresso da ciência, todavia, requer uma certa 

elasticidade mesmo nessas definições” (Moreira, 2009, p. 86). 

 

Mas apesar de todos os alertas não parece existir inquietação para que um maior rigor conceitual 

seja perseguido, advertindo Freund, no já citado prefácio: “a noção de excluído está a caminho 

de sofrer o destino da maior parte dos termos que foram consagrados, nos nossos dias, pela 

mediocridade dos modos intelectuais e universitários” (Xiberras, 1996, p.12). 

A evolução do fenómeno exclusão social parece introduzir um efectivo risco de falta de 

rigor conceitual tão pertinentemente sublinhado por Oliveira (1997), pois designar todo o indivíduo 

ou grupo social de “desfavorecido” conduz a um domínio de fronteiras ténues, por ser incorrecto 

e impreciso:  

“aplicar um mesmo conceito tanto a moradores de rua quanto a pessoas que apesar de 

portadoras de deficiência física, gozam de uma situação económica bastante confortável (…). 

Uma confusão deste tipo, independentemente das decisões de natureza política que enseja é 

inaceitável, porque os processos de exclusão que afectam os dois grupos nada têm de 

comum: nem a mesma origem nem a mesma natureza, além de que não se manifestam da 

mesma maneira e, com toda a evidência, demandam tratamentos bastante diferentes” 

(Paugam, 1999a, p.116). 

 

Referindo-se à ambiguidade e confusão conceituais, Paugam (1996) defende que o termo 

exclusão, “à medida que se generaliza, torna-se (…) cada vez mais fluído e equivoco como 

categoria do pensamento científico”, encontrando-se “de tal forma banalizada que todo o mundo 

a ele recorre para caracterizar” plúrimas condições ou populações onde frequentemente se revela 

“difícil perceber o que têm em comum” (Paugam, 1996, p.17). Véras (1999) não é menos crítico, 

escrevendo que a noção de exclusão “acabou por ser (…) duplamente interpretada, por um lado 
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apresenta-se como um conceito tão amplo, espécie de palavra mãe (conceito horizonte) que 

abrigando vários significados, reúne assim pessoas e grupos que são abandonados, desafiliados, 

deixados de lado, desqualificados, quer do mercado de trabalho quer das políticas sociais, entre 

outros; por outro, é um conceito equivocado, atrasado, desnecessário” (Véras, 1999, p.14), em 

suma banalizado. E é admissível a posição do autor quando invoca no contexto das 

circunstâncias teóricas apontadas, a desnecessidade do conceito, por dificultar o acesso do 

fenómeno às dimensões de investigação e planos de intervenção estratégica. 

Efectivamente nas últimas décadas, no que diz respeito às ciências sociais, tem-se 

mantido a fastidiosa tendência para a utilização imprecisa de alguns dos seus conceitos, com 

maior evidência para a inexactidão do termo exclusão (Oliveira, 2004).  

O trabalho desenvolvido por Thomas (1997), próximo das realidades das políticas públicas 

da França e dos países da Europa central, pode contribuir para algum contorno do conceito. Esta 

ideia de exclusão, que emerge a partir dos anos Setenta, fazendo gradualmente substituir-se à 

noção de pobreza, não só introduz um novo vocabulário, como pretende apresentar uma nova 

modalidade de análise e tratamento dos problemas sociais. Estes aspectos são valorizados por 

Thomas, pois dependendo da época que se estude, surgem sempre novas definições, “formas 

especificas de designações que lhe são associadas” mas também “instrumentos de 

discriminação”. A autora conclui, não sem antes ter analisado as distintas concepções de 

aparecimento e estruturação da exclusão nos finais do século XX, que “a exclusão não é um 

conceito sociológico operatório, mas uma categoria semicientífica de conhecimento prático de 

acção” (Thomas, 1997, p. 195). Posição teórica pertinente tanto mais que até aos anos Noventa 

do século passado, a Psicologia não terá estado muito presente nas diversas realidades sociais 

que se inscrevem dentro dos quadros da pobreza e exclusão. Estes domínios estiveram, durante 

décadas, subjugados pelos saberes da Sociologia e pelas práticas do Serviço Social, não se 

podendo concluir, pelas avaliações efectuadas, que significativos avanços tenham sido 
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conseguidos, apesar das continuadas abordagens experimentadas e desenvolvidas. A Psicologia 

evoluiu ao longo de todo o século XX, progredindo para plúrimos domínios de estudo e 

conquistando novos campos de investigação e intervenção. Quando nos anos Setenta, sob os 

desígnios da Psicologia, são abordadas as questões da delinquência juvenil e toxicodependência 

e, a partir dos anos Oitenta, se chega aos territórios da exclusão e suas realidades adjacentes, 

produz-se conhecimento cientifico suportado na experiencia adquirida com as práticas 

desenvolvidas em cenário real (Manita, 2001). Esta atenção prestada pela Psicologia ao 

panorama da exclusão, no passado, carece de novo impulso especialmente quando o fenómeno 

aparece expressivamente em todas as áreas da actualidade, sendo aplicado na maioria das 

ciências sociais, como conceito científico de uso corrente, que não precisasse de ser mais bem 

definido. A questão relativa à necessidade da existência de formulação de conceitos que norteiem 

a investigação, tem se ser prosseguida em discussão, podendo acolher-se a posição de Moreira 

(2009) de que o “inicio da busca do entendimento de novos factos assenta mais na intuição do 

que na predefinição do objecto de estudo, e que esse primeiro conceito vem finalmente a ser 

substituído por outro já elaborado em face da experiência, por aproximações sucessivas, que 

então é o verdadeiro conceito operacional” (Moreira, 2009, p.127-128). 

A dificuldade de compreensão, circunscrição e análise da exclusão, resulta, em parte, da 

imprecisão do conceito que é utilizado pelo discurso científico, mas essa falta de objectividade, 

imprescindível à adequada abordagem ao fenómeno, extravasa o contexto cientifico, estando 

mesmo plasmada nos discursos jornalístico e político (Rodrigues, 1999), alcançando 

posteriormente áreas distintas e mais abrangentes nos “media e no plano governamental” onde 

“a noção de exclusão” se tornou “familiar no quotidiano das mais diferentes sociedades” (Belfiore-

Wanderlay,1999, p.16). E apesar da noção de exclusão ocupar uma posição privilegiada e 

dominante nos debates dos políticos da Europa, Paugam refere que a sua utilização é tão diversa 

e indeterminada que, com frequência se revela incoerente e, às vezes, confundida (1999a).  
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“Na França, hoje, impressionantemente, todos os problemas sociais se referem à exclusão. O 

tema é tão geral, que é comum que todos os candidatos à presidência tenham em suas 

plataformas de governo, algum documento referente à exclusão. Tanto faz, direita ou 

esquerda, todos falam de exclusão. Jacques Chirac, que é de direita, ganhou as eleições 

falando da exclusão e usando o termo de “fractura social” (Paugam, 1999a, p.52). 

 

Face a este ditame Toledo chega a aludir: “o que tudo isso quer dizer é que quando é muito difícil 

modificar a sociedade, ou o governo, modifica-se a linguagem” (Toledo, 1998, p.154). Mas na 

realidade não se modifica, adapta-se, quando não se subverte, com fim ao aproveitamento 

político, particularmente em proximidade temporal e contexto de eleições. Moreira (2009) 

preceitua que “toda a gama das ciências sociais tem passado por inconvenientes, com o 

preconceito dos governos, de todos os sinais, por estes as desejarem domesticar para uso 

próprio” (Moreira, 2009, p.83). E Xiberras (1999) dá como exemplo as acções que um qualquer 

governo executa quando organiza um referendo, encarando logo à partida a possibilidade da sua 

anulação tantas vezes quantas as necessárias, até ao momento que o voto dos eleitores 

corresponda aos seus desejos (Xiberras, 1996). Também se assiste a manipulações do 

fenómeno em estudo, podendo a exclusão social pela sua complexidade apresentar 

diversificados indicadores de análise, adiante referidos; deste modo a Estatística serve 

convenientemente os poderes pois a existência e produção de diversas cifras permite ao Estado 

a utilização daquelas que lhe são mais favoráveis. 

Este fenómeno emerge também em todos os discursos não-científicos, como um 

vocabulário muitas vezes substitutivo de “marginalidade”, de “carência”, de “discriminação”, de 

“isolamento”, de “estigmatização”, de “desigualdades”, de “desvio”, de “desadequação social” 

(Rodrigues, 1999), entre outros. Sendo a análise dos processos de exclusão frequentemente 

dificultada pela debilidade de articulação teórica das várias aproximações ao fenómeno e aos 

mecanismos que o constituem, mistura-se incorrectamente com a abordagem à pobreza, 
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conceito que assenta, actualmente, mais numa perspectiva mais centrada em parâmetros 

economicistas e monetaristas das condições de vida dos indivíduos ou dos grupos (Rodrigues, 

1999, p.174).  

A Luta de Classes 

“O Estado moderno” pretende apresentar-se como o lugar por excelência “da liberdade, 

da igualdade e da fraternidade humanas”, e personificar a unidade (ideal) do povo, quando na 

verdade “a sociedade real é dilacerada por desigualdades económicas flagrantes”, subjugando 

“a massa dos proletários à minoria burguesa” (Latour, 2003, p.195).  

Os primeiros homens terão sentido necessidade de fazer acordos, para abandonar a 

condição da guerra a que a concorrência, pela apropriação dos bens exteriores, os conduzira, 

“mas, em vez de beneficiar a todos, o primeiro contrato foi apenas um pacto fraudulento”. As leis 

foram apresentadas pelos ricos “como instrumentos de pacificação social, úteis para todos os 

membros da sociedade”, não cuidando os pobres que o principal objectivo era a protecção da 

propriedade privada: “assim, todos correram ao encontro das suas grilhetas crendo assegurar a 

sua liberdade” (Latour, 2003, p.153). Era também transmitida a ideia de que a paz era um 

benefício que respeitava o princípio da igualdade natural, na medida em que beneficiaria todos 

os associados, assegurando a sua conservação. Garantir a paz pela lei era da maior relevância 

para o desenvolvimento, pois somente a estabilidade social promove o investimento, a 

contratualização de bens e serviços, a captação de lucros e o reinvestimento de recursos 

disponíveis. Assim aconteceu especialmente a partir do desenvolvimento da manufactura no 

século XVIII (Nunes, 1978), não podendo de outra forma os investidores aceder aos mercados e 

comercializar os seus produtos - somente com a pacificação dos povos a livre circulação está 

defendida e só com disponibilidade de capital a justiça está garantida, aos mais ricos. De facto 

verificou-se que a estabilização social instituída pelas leis apenas beneficiava os mais favorecidos 

permitindo alargar a abrangência do seu domínio sobre os outros. Na natureza nenhum indivíduo 
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por mais forte ou prodigiosamente inteligente que seja, consegue por si só subordinar todos os 

outros, de forma duradoura, no entanto as leis podem, embora de modo artificial assumir uma 

força coerciva, transformando essas diferenças naturais em relações de dependência. “A 

igualdade civil é, então, apenas uma ilusão a que os pobres cedem” porque “acreditam escapar 

à guerra e à arbitrariedade das relações de força ao submeterem-se às mesmas leis que os ricos, 

mas apenas se submetem de modo mais durável e mais certo ao domínio económico destes” 

(Latour, 2003, p.153). 

Nesta perspectiva, a justiça apresenta-se como a arte de defender o grande e o rico das 

justas represálias do pobre (Rousseau, 1964), mas, a segurança que preserva a liberdade de 

cada um, permitindo aos indivíduos não dependerem da vontade de outrem, só pode ser atingida 

no quadro de um contrato igualitário, a justiça terá de acompanhar a liberdade: “pois a liberdade 

de cada um só é efectivamente garantida se o pacto social respeitar igualmente os direitos de 

cada um” (Latour, 2003, p.155); na medida em que se as leis não se sustentarem no princípio de 

reciprocidade e não preservarem a igualmente e a liberdade comum, os influentes enfrentarão os 

riscos da contestação e da revolta (Spitz, 1995, p. 355).  

Enquanto que no período pré-capitalista, no centro de todo o esforço e preocupação 

estava o Homem, medida de todas as coisas, com o surgimento do homem-capitalista todos os 

valores deste homem-natural, que via na actividade económica o meio de satisfazer as suas 

necessidades naturais (Nunes, 1978), se orientaram por uma atitude diferente, que 

sistematicamente buscaria o lucro, ao qual subordinaria tudo o mais, desumanizando a economia.  

“O Homem nasceu livre e por todo o lado se encontra acorrentado”, Rousseau abre assim 

a sua obra “Contrato Social” (Rousseau,1762). A frase exprime o pensamento do filósofo que 

rejeitou radicalmente o optimismo reinante e se concentrou em denunciar os (anunciados) 

progressos da sua época. A “Época das Luzes” esteve longe de trazer liberdade e bem-estar aos 

homens, tendo-se concentrado mais a subjugá-los. O erro dos iluministas defensores do 
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progresso era pensar que a ausência de escravos nas sociedades modernas demonstrava a sua 

superioridade moral sobre as sociedades antigas, não sendo capazes de constatar que a 

servidão, ao invés de ser ultrapassada foi simplesmente interiorizada, não tendo ficado limitada 

a uma categoria de indivíduos mas espalhando-se por todo o tecido social. O incremento dos 

níveis de riqueza e de acesso a bens estimulou os indivíduos a confrontarem-se continuamente 

uns com os outros, na medida em que suscitava o aumento dos desejos, “encontrando cada um 

no seu vizinho ocasião para desejar aquilo que anteriormente não queria” (Latour, 2003, p.148). 

Rosseau censura os efeitos civilizadores do comércio, criticando as perversões psicológicas que 

são provocadas pelos excessos dos bens de consumo, conduzindo ao domínio da dependência. 

Opugnou aquilo que na sua época era tão valorizado, o papel social da diversidade provocada 

pelo progresso económico, visto por ele como a origem de necessidades supérfluas, levando a 

uma alienação que arrastava o Homem para a inautenticidade - este Homem moderno não 

consegue amar-se por aquilo que é, tornando-se cativo do que aspira ser e ao perder o amor por 

si cai na armadilha do amor-próprio, em que escravo deste amor-próprio perdeu a sua liberdade 

(Latour, 2003). 

Rousseau defenderia que “depois do necessário o Homem quererá o supérfluo, depois o 

deleite, de seguida exigirá a acumulação de riquezas, de súbditos e escravos – nunca haverá um 

momento de repouso” (Garcia, 2000, p.11). 

Ferraro (1999) percorre as obras de Marx com o objectivo de buscar o significado de 

exclusão nas áreas do poder e do trabalho, pois considera possível que “o resgate do uso do 

termo na obra de Marx talvez possa iluminar o debate actual sobre o significado e o alcance 

teórico e político do conceito de exclusão” (Ferraro, 1999, p.300). No entanto considera relativa 

a questão da criação e utilização do termo exclusão, pois para ele o que surge como novo é a 

frequência do seu uso e a ambiguidade do seu conteúdo (Ferraro, 1999).  
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Para Marx os regimes democráticos eram mistificados, desviando a atenção das relações 

concretas de poder (Furet, 1986, p.30). Não é permitido ao Homem desenvolver-se livremente 

numa sociedade liberal e industrializada, a partir de uma igualdade política, porque para 

sobreviver, a maioria depende da minoria, e porque o capitalista está desumanizado, penhorou 

os seus sentidos físicos e intelectuais ao serviço do objectivo do “ter” (Latour, 2003, p.195). E 

com o propósito de compreender porque é que o proletariado continuava numa posição de 

submissão social, apesar das revoluções, Marx decidiu “adoptar um ponto de vista 

exclusivamente cientifico para se tornar materialista”, pois “não é a consciência dos homens que 

determina a vida material, é a vida material que determina a consciência dos homens” (Marx e 

Engels, 2007).   

“Os homens ao longo da sua vida, desenvolveram a produção, dentro da sociedade sob 

determinadas condições, necessárias e independentes da sua vontade (…). A totalidade 

dessas condições de produção constituíam a estrutura económica da sociedade, a base real, 

sobre a qual se levanta uma superstrutura jurídica e política, e a que correspondem 

determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona 

todos os processos vitais da sociedade, a política e o espírito. Num certo estádio do seu 

desenvolvimento, as forças materiais de produção da sociedade entram em conflito com as 

condições de produção existentes, ou (…) com as relações de propriedade, no interior das 

quais se tinham contido até então (…). Abre-se então uma era de revolução social, a mudança 

que se produziu na base económica agita, mais ou menos, lentamente ou rapidamente toda a 

colossal superstrutura. Quando se observam tais agitações, é necessário distinguir sempre 

entre a alteração material das condições de produção económicas, que devemos verificar 

fielmente com a ajuda das ciências físicas e naturais, e as formas jurídicas, políticas, 

religiosas, artísticas ou filosóficas, numa palavra, as formas ideológicas sob as quais os 

homens se tornam conscientes deste conflito e o levam até ao fim” (Marx, 1859, prólogo). 
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Marx (1859) fazia assentar o desenvolvimento histórico no aperfeiçoamento das forças 

produtivas, o Homem fruto da acção consciente no sentido de dominar a natureza e satisfazer as 

necessidades básicas. Durante a evolução histórica, em cada período e em cada lugar foi seguido 

um diferente sistema de organização económica e social, porque distintas eram também as bases 

económicas das relações sociais de produção (estrutura económica ou infra-estrutura) e as 

estruturas políticas, jurídicas, culturais e ideológicas (assumida como superstrutura).  

A autêntica natureza de uma sociedade está dependente da sua infra-estrutura (estrutura 

económica), definida pela relação existente entre os meios de produção e as forças produtivas. 

As instituições jurídicas, o regime político, os costumes, são realidades sociais determinadas por 

essa infra-estrutura e constituem a superestrutura. Assim é demonstrado pela experiência que, 

nenhuma infra-estrutura social repartiu igualmente as suas riquezas, sendo as sociedades 

compostas por classes desiguais. Marx defende que os interesses da classe economicamente 

dominante determinaram sempre a superestrutura, assim invocar a justiça é inútil, porque, 

enquanto ideia moral, não explica os verdadeiros mecanismos económicos do funcionamento 

social e, não sendo um valor universal, participa dos sistemas de valores e de crenças que 

consagram e fortificam o poder da ideologia da classe dominante. 

Marx, a partir da teoria do materialismo histórico, revê a área do saber que é indissociável 

ao emergir das sociedades democráticas: a economia política.  

“Ao pagar ao trabalhador o que custa a conservação da sua força de trabalho, e não o valor 

realmente acrescentado à mercadoria pelo seu trabalho, o capitalista recupera uma mais-valia 

e obtém assim um lucro. Ora, como este procura obter sempre mais lucros, especialmente 

baixando o custo da força de trabalho, o levantamento da mais-valia conduz necessariamente 

a uma relação de exploração, no seio da qual o trabalhador é tratado como uma simples 

máquina que o seu proprietário se esforça por manter do modo mais económico possível” 

(Latour,2003, p.198). 
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A Revolução Industrial estabeleceu uma nova relação entre três importantes vectores: o capital, 

a produção, o proletariado (Nunes, 1978), deixando uma porta aberta para o incremento de 

fenómeno de exclusão social, encontrando-se neste período da História personagens como o 

desviante, o pobre, o desempregado, o analfabeto e por fim também o idoso.  

Na globalidade, a análise pode ser sustentada pela relação de exploração que o sistema de 

produção capitalista estabelece: entre os capitalistas possuidores dos meios de produção, e os 

assalariados, que têm para vender a sua força de trabalho.  

São as relações de produção que determinam as formas de distribuição do que se produz; 

são as relações de propriedade sobre os meios de produção que marcam a divisão da sociedade 

em classes e determinam a posição relativa dos homens no sistema de produção social: qual a 

situação que ocupam as classes, umas perante as outras, na cadeia de produção (Nunes, 1978).  

“O conceito operacional de classe seria formulado por Lenine, nestes termos: chamam-se 

classes sociais a grandes agrupamentos humanos que se diferenciam pela sua posição num 

sistema histórico determinado de produção social, pelas suas relações (habitualmente 

definidas por lei) com os meios de produção, pela sua função na maneira de receber a sua 

parte da riqueza social, assim como pela proporção dessa parte recebida. As classes sociais 

são agrupamentos humanos numa relação em que um pode apoderar-se do trabalho do outro, 

em consequência do lugar que ocupa num dado regime económico” (Moreira, 2009, p.56). 

 

 

Entendendo-se como produção: a distribuição, troca e consumo (que pode actuar sobre a produção 

estimulando ou não o seu desenvolvimento), pressupondo toda a produção uma qualquer forma de 

propriedade; e os meios de produção: como o conjunto dos objectos de trabalho e dos meios de trabalho, 

tudo aquilo sobre o que iria incidir o trabalho do homem inteligente que vivia em sociedade, mas também 

de que objectos este homem se servia para transformar outros objectos (instrumentos de produção) 

(Nunes,1978). 
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Marx pretendeu assim explicar o processo global da evolução social (interacção dialéctica 

de factores naturais, técnicos e sociais) (Nunes, 1978).  

Os fenómenos associados à exclusão social eram encarados pelos marxistas “como 

desapropriação dos meios de produção e demais recursos políticos e simbólicos, incluindo a não 

participação nos processos de decisão política” (Silva, 2001, p.5). Na perspectiva defendida por 

Marx (1974) e Engels (1998) os excluídos eram todos aqueles que pertenciam a grupos 

desfavorecidos e/ou vulneráveis, mas acima de tudo, vítimas de processos de mecanização e 

modernização (Rifkin, 1996). Tal exclusão seria extensiva a todos os assalariados dependentes, 

em menor ou maior grau, de quem controla e detém os meios de produção. Os assalariados ao 

serem monopolizados por uma minoria e centralizados por uma classe social (classe burguesa) 

são explorados em diferentes fracções sectoriais: agrária, industrial, comercial e financeira; e em 

diferentes classes trabalhadoras: agrícola, industriais e serviços (Silva, 2001). E Marx demonstra 

que a lógica de exploração é característica do capitalismo. Por essa razão não considera que “a 

exploração do homem pelo homem” possa modificar-se através de uma reforma moral, aspira no 

antes que o sistema sucumba com o extremar das suas contradições intrínsecas (Latour, 2003, 

p.198). As incoerências do capitalismo levam sobretudo a uma pauperização extrema do 

proletariado, tendo como consequência agravar a luta de classes ao ponto de levar à revolução. 

O proletariado, para Marx, consubstancia não somente os interesses de uma classe particular, 

mas os da humanidade inteira. Ele vê representada na classe operária a “perda total do homem” 

e que, por essa razão, “não pode reconquistar-se a ela própria senão por meio da reconquista 

total do homem” (Hegel, 1844, p.101).  

Na actualidade a exclusão interpreta uma manifestação colectiva onde cada cidadão é 

seu potencial candidato. Efectivamente, a irracionalidade do capitalismo na forma como é 

actualmente administrado, orienta para uma desarticulação nos propósitos dos objectivos 
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humanistas, conduzindo a severas desigualdades sociais, situação aliás confirmada pelos mais 

recentes relatórios da OCDE (OCDE, 2011). 

Nos finais dos anos Oitenta, Touraine começou a desenvolver, a partir da análise do papel 

desempenhado pelos chamados “novos movimentos sociais” a sua orientação teórica, afirmando 

que na sociedade moderna não é compatível fazer-se alusão a classes sociais, apresentando 

num frente-a-frente (como adversários): capitalistas e operários. Para ele, a imagem da 

contemporaneidade é bem distinta, “é a de um aparelho central impessoal e integrador, que 

mantém sob o seu controle, além de uma classe de serviço, uma maioria silenciosa que projecta 

à sua volta um certo número de minorias excluídas, fechadas, subprivilegiadas ou até mesmo 

negadas” (Touraine, 1989, p.14). 

Touraine defende que desigualdades e exclusão não têm pontos em comum pois 

constituem-se como lógicas distintas de uma mesma sociedade. Para este, a problemática 

desigualitária está relacionada com aquilo a que chama “sociedade de produção”, demarcada 

pela racionalização e modernidade, existindo nesta uma boa integração/combinação entre o actor 

e o sistema. Por outro lado, a problemática da exclusão relaciona-se directamente com o 

progresso das sociedades de mercado, determinadas pela mudança, pela estratégia, pela 

modernização, existindo aqui uma separação crescente entre as demandas sociais e a 

organização, ou seja, a disfunção entre o actor e o sistema (Touraine,1989). 

Em contraponto a esta posição, é por Foucauld (1992) sugerida a existência nas actuais 

sociedades de fenómenos de desigualdade e de exclusão, em simultâneo. Para Foucauld a 

exclusão é uma forma extrema de desigualdade, não havendo lugar para a ruptura mas para um 

continuum entre integrados, precarizados e desintegrados. Esta realidade pede um tratamento 

dinâmico, especialmente direccionado aos processos que a ela conduzem; não incidindo 

particularmente sobre a reinserção mas especialmente sobre a prevenção do seu estado; e assim 
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na perspectiva de Foucault a exclusão não seria tanto um fenómeno conjuntural, mas estrutural 

(Foucauld, 1992, p.57).  

Silva (2001, p.3) alerta para a necessidade de “articular analiticamente exclusão social e 

desigualdades sociais”. Fazendo esta distinção, sublinha que ambas “representam dois níveis 

diferenciados de abstracção (…) embora se possam reforçar mutuamente”. A exclusão poderá 

reforçar certas formas de desigualdade, no entanto ela é mais um produto do próprio sistema de 

desigualdades sociais, como por exemplo são a exclusão por afastamento, expulsão ou 

eliminação de grupos minoritários, entre outros.  

Ainda segundo Silva (2001), enquanto algumas situações de exclusão social se 

apresentam com maior grau de crueldade, frequentemente as situações de desigualdade fazem-

se sentir de forma mais subtil; “a desigualdade seria mais um fenómeno socioeconómico, a 

exclusão seria mais sociocultural, o que enviesa as questões centrais em torno das 

desigualdades sociais. O estar dentro como integrado ou fora como excluído depende 

fundamentalmente do ângulo ou da perspectiva teórica em que cada” saber se posiciona. “As 

desigualdades e exclusões sociais são produzidas e reproduzidas pela acção social dos diversos 

tipos de actores sociais e esta, por sua vez, é estruturada pelas condições (pre)existentes das 

desigualdades”. Sendo a exclusão social “um conceito inseparável e tributário do conceito de 

desigualdade social, a conclusão daí resultante é que esta sociedade comporta necessariamente 

exclusões na medida em que ela própria é estruturalmente desigual, quer considerando as várias 

formas de desigualdade social (de classes, de géneros, étnicas, territoriais), quer os diversos 

níveis (macro-micro e/ou local, regional, nacional ou internacional)” (Silva, 2001, p.8). 

Interessantes posições hibridas de verdade pois se por um lado exclusão e desigualdade 

são entidades diferentes, por outro, medidas de evitamento e inibição são essenciais para o seu 

controlo; e partindo da análise destas pode afirmar-se que as sociedades não têm tido nem a 

preocupação nem o talento de se projectarem a longo-prazo, não adoptando medidas que 
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garantam a sua sustentabilidade social e contenham uma perspectiva sistémica na sua 

intervenção. A noção de desvinculação fica assim legitimada por esta falta de investimento na 

constituição e/ou manutenção de elos de ligação em sociedade. A exclusão social é 

perspectivada pelos neoweberianos como um “fechamento social”, considerando a possibilidade 

de existência de determinados grupos que conseguem aceder mais prontamente a recursos que 

os demais, impondo a estes, conflitualidades ao nível: económico (classes), social (estatutos), 

política (partidos), entre outras (Silva, 2001).  

Sobre este considerando Touraine  escrevia:  

“vivemos neste momento a passagem de uma sociedade vertical, a que nos habituámos a 

chamar de sociedade de classes, com pessoas em cima e pessoas em baixo; para uma 

sociedade horizontal, onde o importante é saber se se está no centro ou na periferia. Outrora, 

as pessoas de baixo estavam profundamente persuadidas de que podiam reverter a 

sociedade,(…),  a questão actual não é ser up ou down mas in ou out: os que não são in 

querem sê-lo; de outro modo eles estão no vazio social” (Touraine 1991,p.8). 

 

Aparentemente o movimento de progressão dos cidadãos por sociedades do tipo “top-down” 

(vertical e escalonada) era mais inteligível, porque posições mais bem definidas eram reveladas 

pelos estatutos e papeis socialmente desempenhados pelos indivíduos, traduzidos por aquilo a 

que Lenine definiu como “luta de classes”. A condição “in” ou “out” é indeterminada, de molde 

que Oliveira (2004, p. 176) coloca a questão “os in estão in what?”. Observa-se da periferia para 

o centro uma circulação operada através de uma realidade social esbatida, por imprecisão do 

estatuto conquistado e do papel adquirido (muitas vezes ambos com carácter provisório), estes 

não são actualmente delimitados de forma óbvia e definitiva, pelo menos não tanto quanto 

anteriormente o eram. A manifestação das diversas formas de exclusão pode assim ser 

representada num plano de horizontalidade no qual o indivíduo tanto se pode aproximar de um 

núcleo de aprovação que represente a sua inserção como dele se afastar (perspectiva mais difusa 
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do que escalonada da situação), subsistindo ainda “a ideia de que o bem só pode vir do centro e 

o mal, da periferia; que o centro representa a Razão, o Universo (a escola, o Estado, etc.), 

enquanto que a periferia (os habitantes, as pessoas, as empresas, as profissões) exprime 

unicamente o interesse” (Touraine, 1991, p.10). 

As populações são culturalmente empurradas em direcção a um cento que, não só não 

as integra, como socialmente as rejeita. Estamos perante uma situação de assimilação cultural, 

mas não de integração cultural. Em face desta realidade, Touraine questiona-se sobre a evolução 

de um processo que pode conduzir a essa não assimilação cultural e não integração cultural, num 

percurso a que ele próprio chama de processo de guetização, conceito usado originalmente na 

literatura francesa nos finais dos anos Setenta (Figueira, 2001). A razão histórica para o seu 

aparecimento e utilização emerge porque a França (tal como a Inglaterra, país onde surgiu o 

Psicologia Ecológica, que não é objecto de estudo deste trabalho), tinham durante a segunda 

guerra mundial e anos seguintes, adquirido conhecimentos a partir do desenvolvimento e 

adopção de vários tipos de intervenções ensaiados com populações excluídas, dirigidos assim a 

diversos públicos-alvo (populações desalojadas, presos de guerra, feridos, idosos, viúvas, órfãos, 

entre outros), como forma de combate à guetização. Esta experiencia social começada no pós 

segunda guerra mundial, justifica que se tenha tornado possível identificar, ser através de uma 

democracia local que se resolvem os problemas locais, conforme adiante explanado. 

Como forma de estancar a ameaça de guetização, verificou-se ser fundamental a 

identificação de factores que são parte integrante do processo, bem como o desenvolvimento de 

acções de correcção, sem margem para que ocorram erros quanto à análise da essência do 

problema, pois não sendo um problema social exclusivo da sociedade de produção, não é 

qualquer tipo de intervenção que o resolve. “Quais são os factores que conduzem ao gueto, e 

quais os que conduzirem a uma mistura de integração social e de assimilação cultural”, Touraine 

(1991, p.9) coloca a questão. E dois presumidos para retroceder o risco de guetização podem ser 
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explorados – a possibilidade de deslocalização do problema da área social para o domínio político 

e o abandono da ideia de alcançar um centro. 

A Lógica do capital (Emprego, Produtividade, Competitividade e Tecnologia) 

Quando Lipovetsy na sua obra “Felicidade Paradoxal” (2006), explanou os aspectos 

psicológicos do vício do consumo, da necessidade de preenchimento de um qualquer vazio 

(fundamentalmente de origem e/ou existência psicológica) e da vontade de ascender a 

determinado estatuto, demonstrou que a máxima “compro o que necessito” é passado, sendo no 

presente substituída por outra “necessito do que compro” (Nunes, 1978); defendendo Braverman 

uma crença muito contemporâneo na Europa, “a fonte do status não está mais na habilidade de 

fazer coisas, mas simplesmente na habilidade de as adquirir/ possuir/ dispor delas” (Braverman, 

1974, p.276). E foi-se acalentando, ao longo do século XX, a ideia de que produzir mais e a mais 

barato custo iria beneficiar as pessoas, verificando-se tal não ser completamente verdade (Rifkin, 

1996).  

A transição da sociedade baseada no trabalho de massas vai obrigar a redefinir o papel 

do indivíduo na sociedade e para alguns teóricos (numa óptica inspirada pelos freudmarxistas 

como Fromm), a ausência de emprego irá, finalmente, libertar o Homem do fardo que sempre o 

castigou.  

Masuda (1980), perspectiva que a revolução operada com a introdução do computador 

poderá conduzir a uma reorientação da sociedade longe da regimentação do emprego, permitindo 

a liberdade (talvez) pela primeira vez na história – na realidade, mais tempo pode implicar melhor 

evolução da espécie (referencia). Para outros, a opinião é de que o Homem não está preparado 

para viver numa sociedade sem tarefas, nem sem as responsabilidades do trabalho. As 

descobertas tecnológicas e médicas impelem-nos a ter esperança no futuro, embora seja 

contaminado com o medo do fim do mundo. O fim do labor pode ser a sentença de morte da 

civilização tal como a conhecemos na actualidade, pode ser um sinal de uma grande 
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transformação social, o renascer do espírito humano. A preparação para o declínio do trabalho 

de massas no mercado económico requer uma reestruturação fundamental da natureza da 

participação humana na sociedade, pois a produção continuará a aumentar, a tecnologia a ser 

desenvolvida, mas o emprego a desaparecer, assistindo-se assim à transição de uma economia 

suportada pela matéria-prima, energia e trabalho para uma economia assente em informação e 

comunicação, que modifica a importância e o papel do Estado.  

Engels (1946) preconizava: “o aperfeiçoamento da maquinaria moderna, está (…) a 

transformar-se numa lei compulsiva que força os capitalistas industriais a melhorar essa 

maquinaria para aumentar a força de produção (…) mas essa extensão dos mercados não é 

compatível com o aumento de produção. O colapso será inevitável” (Engels, 1946, p.62-63). 

Colocando-se no futuro uma interrogação em relação ao lucro, consumo e produção, já que a 

mão-de-obra poderá, tendencialmente, desaparecer desta equação (Rifkin, 1996). 

Efectivamente, o choque do futuro tem induzido nos indivíduos um opressivo stress e 

desorientação, expondo-os a significativas mudanças num curto tempo e Tofler, expressando 

uma posição crítica, argumentava que a tecnologia se alimenta de si mesma, tornando possível 

mais tecnologia (Toffler, 1970). A tecnologia conduziu o Homem moderno do sonho ao pesadelo 

tendo as três (sucessivas) revoluções industriais alterado não só esta relação como também este 

equilíbrio: 1º revolução industrial com o uso do carvão e máquina a vapor, durante o seu decurso 

foi possível calcular um valor adequado, que garantisse a manutenção do emprego, como 

actividade remunerada ao maior número de trabalhadores possível: 8h a 6h/dia; 2º revolução 

industrial (1860 até à segunda guerra mundial) com a descoberta da electricidade, neste período 

o rácio baixou para 6h a 4h/dia; 3º revolução industrial com o desenvolvimento da tecnologia 

através de sofisticado hardware e software tornou as áreas da economia mais importantes e 

inaugurou um novo binómio: homem versus máquina, assentando Rifkin (1996) a questão: “o que 
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sobrará” em tempo de trabalho “para a terceira revolução industrial?” (Rifkin, 1996, p.222), não 

sendo apontado nenhum valor.  

Hoje as máquinas inteligentes invadem áreas como a educação, arte, medicina, algumas 

cirurgias sofisticadas já podem ser desenvolvidas por robots, sendo estimado que cada robot 

poderá substituir quatro empregos na economia, em constante uso vinte e quatro horas por dia, 

o que faz com que esta tecnologia de ponta se pague num ano (Goodman et al., 1987, p. 33-35), 

chegando mesmo a considerar-se que o automatismo possa estar na origem da destruição da 

maior arma dos sindicatos - a greve. 

Esta economia global da alta tecnologia move-se acima da massa trabalhadora, e 

enquanto que as elites de profissionais com especializações em tecnologias são precisos, são 

cada vez menos necessários operários nas linhas de produção e montagem. O valor de mercado 

do trabalho diminuiu com tendência para assim continuar, paralelamente a importância de 

algumas empresas multinacionais ultrapassa o Estado em matéria de emprego (estando sujeitas 

a diferentes legislações tendo em consideração o país onde operam), tomando conta e gerindo 

recursos, bolsas de trabalho, energia e mercados (Rifkin, 1996).  

Em rigor, não é falso afirmar que as empresas de tecnologia permitem criar emprego, mas 

muito menor número do que se perde, efectivamente o que se verificava no passado era que 

quando um sector despedia, frequentemente outro sector empregava.  

Os governos pretenderam controlar o aumento do desemprego, às custas do incremento 

do funcionalismo público: para inverter as tendências de crescimento das taxas de desemprego 

europeu e norte-americano, foram contratando funcionários, fazendo do sector público um grande 

empregador. Simultaneamente, por mais de quarenta anos o sector dos serviços absorveu os 

empregados excedentários das indústrias (mesmo sem qualquer formação especializada) e até 

há bem pouco tempo os economistas pensavam que tal poderia continuar a acontecer. Entre os 

anos Cinquenta e os anos Oitenta, este sector foi capaz de contratar muitos trabalhadores, 
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actualmente já não é assim pois, também, estes serviços foram (e são) alvo de reestruturação e 

automatização.  

A Administração Clinton tentando contrariar esta tendência intentou investir na reciclagem 

dos trabalhadores em termos de competências e formação; mas retreinar para quê? Se não há 

novos sectores e os existentes estão automatizados ou em vias de o serem (Rifkin, 1996).  

Na UE, precedentemente ao ano de 2008, estava identificada a necessidade de mais 

trabalhadores activos e produtivos, que garantissem o crescimento económico a longo prazo, 

combatessem as disparidades regionais, contribuindo desta forma para a promoção da coesão 

social. Estava assente que os organismos europeus teriam de intervir simultaneamente sobre a 

quantidade e a qualidade dos empregos e no incremento da produtividade no trabalho (Bruxelas, 

COM (2007) 726 final), mas os acontecimentos não permitiram evoluir no sentido 

(enganosamente) previsto.  

A recuperação de emprego não aconteceu (pelo contrário), colocando em evidência o que 

já havia sido demonstrado inúmeras vezes, as políticas económicas quando atentadas 

isoladamente dos seus resultados sociais podem ter consequências imprevisíveis para a 

pobreza, emprego, nutrição, saúde e educação, acabando por afectar, a longo prazo, o 

desenvolvimento sustentável. Esta desconexão - entre as políticas económicas e as suas 

consequências sociais - pode originar um “ciclo vicioso” de lento crescimento e um progresso 

social empobrecido (ONU, 2011), conseguindo igualmente constatar-se que uma crise no seio do 

sector económico ou associada a uma determinada região pode constituir-se como um 

mecanismo indutor de processos de exclusão social, desde logo pelo efeito directo do processo 

de pauperização das populações (Rodrigues, 1999). Podem ser apresentados como exemplos: 

o facto dos salários se terem sido mantidos mais baixos em Portugal do que na restante Europa 

preservou o número de empregos mas hipotecou a competitividade, garantindo (por algum 

tempo) o lucro das grandes empresas que assim não tiveram de fazer investimentos significativos 
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em tecnologia de ponta e, também, a perda da importância da mão-de-obra de baixo custo nos 

países do terceiro mundo, pois nada é mais barato do que as máquinas depois do investimento 

inicial, estando a opção de localizar uma fábrica num país do terceiro mundo mais relacionada, 

na actualidade, com a proximidade de um mercado interessante (Rifkin, 1996). 

Nos anos Noventa, o governo inglês divulgou um documento intitulado “Tackling Poverty 

and Extending Opportunity” (Gurumurthy, 1999) que, tendo analisado as causas e os efeitos da 

pobreza, situou o emprego como factor central de inserção social. Na sequência desta conclusão 

foi concebido um programa de acção de abrangência nacional, o programa “New Deal to the 

Communities”, com o objectivo prioritário de criar, no curto prazo, novos postos de trabalho, pois 

segundo dados compilados no documento citado, oito em cada dez pessoas ultrapassa as 

situações de pobreza inserindo-se no mercado de trabalho (The Economist, 1999)  

Mas o emprego revela também uma manifesta influência ao nível da promoção da saúde, 

de molde a que a Comissão da UE e do Parlamento Europeu, alertou para o facto de ser 

necessário evitar o aumento dos valores de stress em dois grupos específicos: os indivíduos que 

têm emprego estável (a tecnologia tem provocado elevados níveis ansiogénicos junto dos 

trabalhadores pela alteração nos processo de decisão que é automatizado, monitorização dos 

trabalhadores por videovigilância ou computador, exigência por parte dos clientes de respostas 

cada vez mais rápidas, e existência de metas e objectivos mensais); e os que não têm trabalho - 

sob pena de se verificarem impactos sérios em acontecimentos de disrupção social, atacando as 

fundações dos regimes democráticos. 

Recentemente foi, também sublinhado pela Organização Mundial de Saúde, que uma 

crise é susceptível de provocar um aumento de suicídios, podendo o desemprego e ampliação 

da tensão financeira contribuir, igualmente, para doença mental e abuso de substâncias. São 

prova disso os dados compilados durante o período da crise financeira asiática de 1997-1998, 

mostrando haver motivos para preocupação, efectivamente após o ano de 2008 a taxa de suicídio 
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na República da Coreia quase dobrou. Recentes pesquisas indicam uma prevalência crescente 

de depressão na Índia, Indonésia, Paquistão, África Sul e Tailândia, desde o início da crise. A 

utilização dos serviços de saúde mental oferecidos por clínicas e linhas telefónicas de apoio à 

saúde aumentou na China, Índia, Japão, Letónia e outros países em toda a Europa e um estudo 

recente efectuado em vinte e seis países na União Europeia concluiu que em cada 1% de 

aumento de desemprego (em pessoas com menos de 65 anos de idade), a taxa de suicídio sobe 

em 0,8% (Lundin e Hemmingsson, 2009). Desde 2008 que o aumento das taxas de suicídio se 

faz sentir, particularmente, no Egipto, Japão, Letónia, África do Sul e Estados Unidos (ONU, 

2011).  

Um outro exemplo a apontar foi a utilização de regimes de outsourcing ou de part-time 

nos EUA, acabando por ter impacto no número de despedimentos, com consequências 

psicológicas. O nome adoptado para designar este processo foi “hard-core unemployed” 

aplicando-se a pessoas que desmoralizam por não conseguirem emprego a tempo integral, tendo 

Cottle (1992) observado que estes trabalhadores experimentam sintomas de uma patologia 

semelhante aos doentes terminais, chegando mesmo alguns ao suicídio. 

Segundo Rifkin (1996), revelava-se evidente que até 2010 mais de um bilião de empregos 

teriam ainda de ser criados, para dar resposta aos novos trabalhadores disponíveis (Rifkin, 1996), 

paralelamente dois cursos de acção teriam de ser desenvolvidos pelas nações industrializadas 

para que o processo de transição sustentável, entre a era da necessidade de mão-de-obra e da 

escassez de emprego, pudesse ser bem-sucedido: (1) os ganhos do aumento da produtividade 

teriam de ser divididos pelos milhões de trabalhadores, para que as drásticas conquistas na 

produtividade pudessem conduzir à redução no número de horas de trabalho, mantendo os 

salários com uma distribuição equitativa de recursos, resultado do progresso tecnológico; e (2) a 

redução no emprego formal (mercado económico) teria de se fazer acompanhar de investimentos, 

por parte do Estado, no terceiro sector – a economia de não-mercado ou a economia social, uma 
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vez que se prevê que nas próximas décadas a redução do papel dos sectores de mercado e do 

sector público afectará a vida da classe trabalhadora de duas formas possíveis: quem tem 

emprego verá o seu horário ser reduzido, quem não tem será empurrado para uma subclasse; 

com impactos significativos na organização social e na exclusão. Muitos poderão ter de dedicar-

se á economia informal para sobreviver, outros trabalharão para se alimentar e alguns 

ultrapassarão as fronteiras dos territórios do crime, droga e prostituição. Isto não se apresenta 

imperioso, uma vez que ultrapassando os sectores público e privado, o talento e capacidade dos 

que estão empregados (e que ainda detém disponibilidade traduzida em tempo livre) e dos que 

estão desempregados poderá ser redireccionada criando uma terceira força independente à 

lógica de mercado.  

Dada a severidade da situação mundial foi por McCarthy (1989) defendido que não optar 

por encurtar a semana de trabalho adoptando uma fórmula de distribuição mais equilibrada, 

conduzirá a uma cifra de “mais 20 ou 30 milhões de pessoas na pobreza e sustentadas com 

senhas de refeição” (Rifkin, 1996, p.223). Na Itália desenvolveu-se a máxima “lavorare meno, 

lavorare tutti”, exigência que tem sido protagonizada por sindicalistas e economistas. Muitos vêm 

esta medida como a única solução para dar resposta à forte industrialização verificada em todos 

os sectores, podendo ser referenciados alguns modelos de sucesso: em 1993, a Volkswagen foi 

a primeira empresa a implementar as 30 horas semanais com uma redução de salários de 20%; 

na França, em 1996, foi implementado o Plano Larrouturan, alterando as 39 horas/semana para 

as 33 horas/semana, com uma redução de 5% nos salários aumentaram o emprego em 10%, 

criando dois milhões de novos postos de trabalho e, no sentido de compensar as perdas dos 

trabalhadores, a companhia introduziria um plano de distribuição de dividendos, permitindo aos 

funcionários participarem nos ganhos da empresa enquanto que os custos do emprego seriam 

suportados pelo governo, uma vez que pouparia com as despesas inerentes aos desempregados.  
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Com os franceses a implementação desta semana de trabalho mais curta, permitiu às 

empresas pagar menos segurança social e usufruir de créditos para a contratação de mais 

colaboradores, estando a taxa de juro aplicada ao empréstimo dependente do número de 

contratações. Esta despesa era compensada com o que se descontava dos salários dos 

empregados em impostos e segurança social (simplesmente porque tinham salário no fim do 

mês) (Rifkin, 1996). 

E quais são objectivamente as vantagens das medidas experimentadas? Maior eficácia 

económica (pública e privada), melhor aproveitamento das máquinas (devido ao aumento dos 

turnos de trabalho humano), flexibilização do horário, aumento da produtividade, mais momentos 

de lazer e, principalmente, tempo de qualidade com a família. 

Mas, actualmente, uma redução desta ordem já não seria suficiente como solução, 

complementarmente a resposta para os milhões de desempregados que sobram teria de ser 

outra, sob pena das desigualdades terem impacto na ordem social. O desafio passaria por 

requerer, junto da comunidade empresarial, uma nova cultura política baseada nos interesses 

dos sindicatos, organizações de justiça social, organizações de direitos civis, organizações 

religiosas, grupos de mulheres, organizações de pais, organizações ambientais, associações de 

direitos civis e serviço social, traduzindo-se esta mudança, numa distribuição mais justa e 

igualitária dos ganhos da produtividade. 

A tendência, tanto nos EUA como na Europa (e consequentemente em Portugal), tem-se 

manifestado no sentido inverso, a maior parte dos políticos e empresários consideram que o 

segredo de maior competitividade não está numa semana menor, mas numa semana mais longa 

(Rifkin, 1996), perspectiva significativamente reforçada com a actual crise. E os sindicatos, não 

se munindo de estudos científicos que sustentem uma posição diversa, hipotecam a possibilidade 

de outras decisões políticas mais consentâneas com os tempos modernos.  
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A evolução tecnológica impõe também investimentos cada vez mais avultados e exige às 

empresas a antecipação (por meses ou anos) das provisões acerca do comportamento de 

procura dos consumidores (são disso exemplo, as investigações produzidas na área do 

neuromarketing) (Lewis e Brigder, 2005), obrigando a grandes despesas preparatórias como 

forma de sustentar os próprios investimentos – aspectos que se constituíram como a primeira 

causa de introdução da planificação económica ao nível das grandes empresas (com a criação 

das multinacionais a partir de fusões) e também como um poderoso factor de concentração e 

centralização do capital (Nunes, 1978). E neste âmbito, os lucros são sempre encarados como 

pertencendo aos investidores e tudo o que se possa distribuir pelos trabalhadores é entendido 

como um bónus, para além do salário (Rifkin, 1996). Na rota do lucro as empresas produzem 

para o mercado, produzem para vender e tudo fazem para cumprir esse objectivo (Nunes, 1978). 

Vender o tempo de cada um deixou de ter importância, tal como o papel do Estado como 

regulador de mercados, mas são ambos aspectos centrais para uma nova abordagem à exclusão 

que não seja inquinada pela lógica do capital (Rifkin, 1996). A disparidade entre a pressão 

efectuada pelo aumento da população envelhecida e a falência dos empregos disponíveis 

modelará a política geográfica emergente da economia de alta tecnologia, global do século XXI.  

“A vida das sociedades é largamente feita de alternâncias entre os problemas de conflito 

interno e os problemas, ao contrário, de integração e de exclusão. O problema de hoje não é 

a exploração, mas a exclusão; por consequência, o problema concreto é de criar os 

instrumentos e as formas de acção política que permitam uma interacção social, antes que 

seja demasiado tarde e que entremos no modelo americano pelos seus piores lados, isto é, a 

segregação e a guetização” (Touraine, 1991, p.13). 

 

Os últimos anos, consagrados aos direitos, preservados por uma Europa de pendor social, não 

haviam colocado um problema de exploração, em exclusivo, no entanto actualmente tal verifica-

se - estando subjacente, especialmente a partir da abordagem às presentes questões do 
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(des)emprego, nas práticas sociais exibidas, nos discursos políticos adoptados e (até certo ponto) 

no texto da própria lei. Este discurso influenciado pela doutrina, recente e obstinada, da 

modernização e competitividade, assume a desigualdade - mais do que a exclusão - como um 

pré-requisito de funcionamento das sociedades modernas, e se é verdade que se torna assim 

necessário minorar as suas consequências também é um facto que não se vislumbra no horizonte 

forma de a eliminar (Silva, 2001). Os autores clássicos da ideologia do comunismo defendiam 

que somente se forem postos em comum os meios de produção, se verificará o desaparecimento 

progressivo das classes sociais e a igualdade entre os homens constituir-se-á uma realidade, “de 

cada um segundo as suas capacidades, a cada um segundo as suas necessidades” (Latour, 

2003, p.199-200), não parecendo que tal venha a ser possível no médio prazo. 

O rigor metodológico da abordagem analítico-sintética da dialéctica de Marx continua a 

revelar-se importante para as ciências do homem, pois quando vivemos em formações sociais, 

cuja dominância se manifesta no modo de produção capitalista, o capital é a categoria que opera 

a síntese social. No âmbito do conceito de exclusão, devem também ser trabalhadas as 

categorias que dizem respeito ao capital, pois o sistema político e as representações simbólicas 

só são inseridos no sistema desde que submetidas a relações económicas. Assim, sem 

confrontar a lógica do sistema do capital, o conceito exclusão apenas pode vislumbrar no 

horizonte, a inclusão. Em termos práticos, a inclusão do excluído não pode ser a sua integração 

à lógica do princípio do capital (Oliveira, 2004). 

Hoje a discussão democrática não passa tanto pela distinção entre: (1) um socialismo 

caracterizado por uma propriedade colectiva dos meios de produção, em que na teoria, o 

excedente assume a forma de fundo social distribuído por decisão do colectivo para consumo e 

para investimento e (2) um capitalismo assente na propriedade privada dos meios de produção, 

onde o sobreproduto social assume a forma de lucro (rendimento sem trabalho) destinado 

exclusivamente aos proprietários dos meios de produção, a quem pertence também decidir que 
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destino dar-lhe (consumo e investimentos); tão pouco passa pela diferenciação de economias de 

mercado (meio de trocas e preços livremente estabelecidos entre os vários operadores 

económicos) e economias de direcção central (dirigida a partir do centro, com base num plano 

único imposto pelo Estado às unidades técnicas de produção e aos consumidores, cabendo-lhe 

determinar os objectivos a prosseguir, os meios a utilizar, os preços a fixar); na medida em que 

os regimes não são assim tão simples de definir nem os mercados tão fáceis de racionalizar. 

Embora não se encontrem na forma pura, estes dois tipos de coordenação comercial são a 

estrutura que permite explicar o funcionamento de qualquer economia. As formas podem adaptar-

se e daí resultar vários formatos de economias mundiais (Nunes, 1978).  

Assim o papel do Estado e a sua relação com os cidadãos deverá ser reequacionada no 

futuro, na capacidade de captar impostos, empreender no investimento público (com a avaliação 

do custo-benefício em presença), reorganizar e distribuir os lucros e gastos de recursos de vários 

tipos; assim como a relação desse mesmo Estado com as economias mundiais, tão distintas 

umas das outras mas com graus de exigência semelhantes, por imposição das regras de 

mercado.  

O Estado actual continua a apresentar semelhantes lógicas político-administrativas, que 

se foram acumulando e justapondo no decurso dos últimos dois séculos, podendo por isso ser 

considerado um sistema heterogéneo em estrutura e desempenho: o Estado administrativo 

coabita com o Estado empresarial, o Estado regulador concorre com o Estado desregulador e o 

Estado repressivo com o Estado protector; enviesando qualquer tipo de análise que se possa 

fazer à lógica de intervenção estatal. “A heterogeneidade do Estado resulta ainda da evolução 

histórica das relações entre o Estado e a sociedade civil e entre o Estado e o mercado” (Santos, 

2011, p.108). 

Se é verdade que actualmente o Estado é encarado como um problema não é menos 

autêntico que é, simultaneamente, reconhecido como a única solução para muitos problemas. O 
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Estado encontra-se assim no seio de uma contradição social e económica, conseguindo manter 

apenas uma relativa autonomia em face destas, pois se por um lado se tem de assumir contra a 

profusão da exclusão social, por outro lado tem de promover e adoptar medidas que permitam 

criar condições para a acumulação de capital, o que implica reproduzir ou mesmo criar 

desigualdades sociais (Santos, 2011).  

Para Weber (1978) a exclusão social tanto podia resultar de “formas de concorrência e 

competição nos diversos mercados de trabalho”, como da existência de “relações fechadas 

próprias de certos círculos e actores sociais individuais ou colectivos” e por isso restritivas do 

“acesso a determinados bens, saberes e funções”, mas também restritivas da distribuição e 

atribuição de poderes pelas vias normais das modernas sociedades europeias e/ou ocidentais – 

associações cívicas, profissionais, partidos, clube, colectividades, igreja, entre outras (laço social 

vertical) (Weber, 1978, p.276) As posições actuais avançadas a nível europeu e mundial, 

recorrentes da crise que deflagrou em 2008, começam a sugerir a necessidade de 

desmercadorizar; entendendo-se que “desmercadorizar significa impedir que a economia de 

mercado estenda o seu âmbito a tal ponto que transforme a sociedade no seu todo numa 

sociedade de mercado, numa sociedade onde tudo se compra e tudo se vende, inclusive os 

valores éticos e as opções políticas” e estendendo-se esta vontade de desmercadorizar à vida 

pessoal, social, política, cultural (Santos, 2011, p. 148). 

A exclusão continua assim nas sociedades contemporâneas e na realidade do novo 

milénio, incluída na lógica do capital. Diversos factos, acontecimentos, fenómenos que 

aparentemente parecem absolutamente independentes, à vista desarmada, não passam, em 

rigor, de um sistema cuja coesão se encontra mais uma vez garantida pelo capital. O poder do 

capital submete todos os elementos da vida social à sua lógica. O sistema do capital atravessa, 

quer queiramos quer não, todos os contornos de relação estabelecidos pelos seres humanos 

(Oliveira, 2004). 
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É então justificado questionar se o fenómeno da exclusão está relacionado com o capital 

e a competitividade desregulada (Xiberras, 1996), revelando-se patente que a sociedade 

contemporânea só poderá ser compreendida se atenuar a insistência de fixar o foco de análise 

na questão social da produção. O paradigma da sociedade industrial termina demonstrando ser 

imprescindível deslocar as questões do campo da produção económica, para o das 

representações sociais (Oliveira, 2004). Tal como aliás é defendido por Touraine (1991). 

O Terceiro Sector 

O papel do terceiro sector aparece com significativa relevância num quadro de prevenção 

e de promoção de inserção à luz das necessidades dos séculos XX e XXI. O terceiro sector 

incorpora muitos elementos que o podem tornar uma visão alternativa ao sector de mercado, 

embora geralmente os indivíduos se identifiquem, primeiramente, com os mercados económicos 

porque se pensam a si mesmos consumidores/produtos, de bens e serviços.  

Nos anos Oitenta, os cientistas sociais franceses introduziram o termo “economia social”, 

numa tentativa de clarificar a diferença que existe entre um sector independente e a economia 

de mercado e trocas comerciais. Jeantet refere que a economia social não pode ser medida da 

mesma forma que o capitalismo (salários, lucros) mas através dos seus outputs, cujos efeitos 

produzem resultados sociais ao nível da integração social, com outros ganhos indirectos (como 

por exemplo a redução da solidão e isolamento social) (Jeantet, 1986). Assim este sector 

(também designado por independente) tem desempenhado a função de uma espécie de “grude” 

social, permitindo promover os diversos interesses dos indivíduos de molde a contribuir para a 

coesão da sua identidade social. O sector independente joga um relevante papel social em todas 

as nações do mundo e aquilo que se tem verificado, um pouco por todo o globo, é a criação de 

novas instituições, locais e nacionais, para fornecer respostas que não estão a ser dadas, nem 

pelo sector público nem pelo sector privado. Estima-se que estas organizações tenham impacto 

na vida de mais de 250 milhões de pessoas nas nações em desenvolvimento e continuarão a 
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crescer nos próximos anos, tornando-se assim urgente ter um terceiro sector robusto e dinâmico 

como resposta à terceira revolução industrial. Segundo Fischer (1993) nos países do terceiro 

mundo, é o sector independente que alavanca os sectores público e privado. Nestes países, os 

governos são frágeis e não conseguem competir com as normas ou regras das políticas de 

mercado dos “grandes”. 

Em Portugal um importante papel é também desempenhado por IPSS, ONG e 

associações sem fins lucrativos, assumindo já uma condição técnica consideravelmente 

profissionalizada.  

As IPSS realizam um trabalho fundamental, contribuindo para a implementação de 

intervenções inclusivas realizadas nos últimos anos. Estas abrangem um conjunto de entidades 

jurídicas e organizativas muito diversificadas, em vários municípios do território nacional, com 

numerosas actividades de impacto considerável no apoio ao desenvolvimento dos mais 

vulneráveis. A sua acção é reconhecidamente insubstituível, indo muito além dos esforços das 

próprias famílias ou das intervenções públicas na acção social, tanto de nível local como nacional.  

A militância deste sector tem representado uma incontornável perseguição aos objectivos 

de inclusão, no entanto para que tal continue a acontecer será necessário que por um lado o 

Estado não “estrangule” as entidades que trabalham neste sector (reduzindo ou suspendendo de 

forma abrupta os financiamentos, atrasando insustentavelmente o pagamento de tranches a 

projectos com financiamento externo ou exigindo o pagamento de determinados valores de 

impostos às receitas dos peditórios); por outro será fundamental fiscalizar as instituições ao nível 

das modalidades de gastos e opções estratégicas e analisar tecnicamente o enquadramento do 

trabalho realizado, não podendo ser ignorado que algumas IPSS evidenciam lacunas em áreas 

críticas da sua organização, bem patentes nos seus deficits de gestão e na escala desajustada 

das actividades que se propõem corporizar, por isso geradoras de “deseconomias” e ineficiências; 
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ainda uma especial atenção deve ser prestada ao modo deficiente de captação de fundos, que 

as condena frequentemente à subsidiodependência.  

A possibilidade de uma parceria entre o governo e o terceiro sector sustentando a 

reestruturação da economia como forma de contribuir para a reconstrução da vida pública, poderá 

ser forjada, pois enquanto que a economia de mercado se alicerça na produtividade, a economia 

social estriba-se na relação, justificando porque razão o terceiro sector tem sido onde algumas 

pessoas, primeiramente aprendem a praticar a democracia e a participação cívica. No médio 

prazo a relação dos sectores público e privado, com as comunidades evoluirá por imposição da 

emergência do sector independente, pois paralelamente com a economia de mercado, este sector 

foi-se desenvolvendo de forma igualmente agressiva (Rifkin, 1996).  

Existindo este tipo de organizações por todo o mundo, uma significativa parte das 

actividades comunitárias são, mobilizados e/ou monitorizadas pelo trabalho desenvolvido no 

terceiro sector.  

 

Democracia e Cidadania 

A Democracia Representativa versus a Democracia Participativa 

A Europa esgota a sua capacidade de iniciativa, sucedendo-se as Cimeiras sem que estas 

dêem mostras de nenhuma criatividade na procura de soluções, repetindo-se vezes sem conta 

as já gastas decisões. Várias têm sido também as conferências organizadas (sobre o Ambiente, 

Rio de Janeiro, 1992; a População e o Desenvolvimento, Cairo, 1994; as Mulheres e o 

Desenvolvimento, Pequim, 1995; Habitat II, Istambul, 1996; entre muitas outras), e Anos 

Europeus realizados (Igualdade e Oportunidade para Todos em 2007, Dialogo Intercultural em 

2008, Combate à Pobreza e à Exclusão Social em 2010, Voluntariado em 2011 e Envelhecimento 

Activo e Saudável em 2012); com efeitos e resultados que não excedem as declarações de 

intenções impressas nas suas alegações finais.  
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“Segundo Max Weber, cada sociedade segrega um sistema de valores, e esse sistema resulta 

de uma experiencia histórica participada pelos homens, em resultado dos conflitos entre 

indivíduos, grupos, partidos. A constelação de valores a que aderimos é criação histórica ao 

mesmo tempo individual e social, de tal modo que em cada época, em cada comunidade, há 

uma hierarquia de valores em conflito, mas participados socialmente, mas que exprimem a 

significação que os homens deram à sua existência” (Moreira, 2009, p.48-49). 

 

As sociedades são compostas por regimes económicos, regimes políticos e regimes jurídicos que 

se interpenetram, entrecruzam e retroalimentam, mas sofrem actualmente a dramática influência 

do fim: fim da exclusão, fim do (des)emprego, fim dos valores tal como os conhecemos, fim do 

sistema liberal, neoliberal, pseudoliberal, fim da união europeia, fim do Estado-providência 

(Xiberras, 1996). E será esta ilusão do fim impeditiva de evoluirmos no domínio da exclusão? 

Curiosamente Bachelard (1938) defendia “que os obstáculos à cultura científica se apresentam 

sempre aos pares. A tal ponto que se pode falar de uma lei psicológica da bipolaridade dos erros. 

Assim que uma dificuldade se revela importante, pode ter-se a certeza de que, ao superá-la, se 

vai deparar com um obstáculo oposto” (Bachelard, 1938, p.29) 

Neste âmbito torna-se legítimo questionar como implementar as melhores políticas de promoção 

de inclusão quando as sociedades, através das democracias representativas se reproduzem a 

partir do poder do voto e das eleições. Este é o principal problema dos indivíduos ou segmentos 

populacionais vítimas de exclusão, o seu acesso está vedado ou, pelo menos, limitado aos grupos 

de decisão.  

A democracia, nas suas dimensões social, económica e política vê-se frequentemente 

comprometida pelas desigualdades sociais, quer ao nível nacionais, quer em termos globais. 

Desta forma, a democracia representativa, não só se revela incapaz de proteger os mais fracos, 

como é vulnerável a estratégias informais e de corrupção, acabando por se descredibilizar. 

Quando tal acontece, observa-se o favorecimento da abstenção por oposição ou o recurso a 
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votações extremistas (principalmente de direita) e são muitos os exemplos recentes na Europa. 

Em face destas imperfeições da democracia formal, torna-se relevante o esforço de 

complementaridade através da utilização das diversas modalidades de democracia, associativa, 

local e directa. No entanto, é preciso ter presente que para que se opere uma real articulação 

entre as plúrimas formas de democracia apontadas, é fundamental questionar o actual sistema 

económico com o propósito de anular ou, pelo menos, reduzir os efeitos nefastos provocados 

pelo exercício e controlo das regras de uma economia de mercado (Silva, 2001). A já referida, 

estreita relação estabelecida entre os regimes económicos, regimes políticos e regimes jurídicos 

tem apresentado “vícios de interesse” colocados acima da preocupação do exercício dos direitos 

de cidadania pelo indivíduo, que deve aqui assumir o estatuto de “actor/sujeito” (adianta 

abordado), conforme plasmado na obra de Touraine (Touraine, 1998).   

 “A base da democracia é a virtude, como já afirmava Montesquieu; isto é, a moralidade cívica 

de todos nós. Antes de ser um regime politico, é a democracia uma atitude moral (…). Fundar 

a democracia é levar a substituir progressivamente a autoridade externa de certos homens 

(ou de um certo homem) sobre os outros pela autoridade interna em cada um de nós, isto é, 

pelo império do racional de cada alma cívica sobre os seus próprios interesses e paixões. Por 

outras palavras: a democracia corresponde, nos sistemas políticos, à ideia moral do 

autodomínio. (…) Democracia é disciplina interna, política do Espírito; e querer constituí-la 

mecanicamente, fora do Espírito, é não atingir a menor noções dos seus princípios 

fundamentais. Democracia; autodomínio, são aspectos complementares da mesma ideia” 

(Sérgio, 1990, p.63-64). 

 

A primeira dimensão da democracia é, para Touraine, o reconhecimento dos direitos humanos 

fundamentais, estimulando o reconhecimento de que os indivíduos têm direito de serem 

“actores/sujeitos” da sua própria história, limitando desta forma, o poder ao Estado, à igreja e a 

outras instituições (Touraine, 1998, p.62). A segunda dimensão é a consciência da cidadania, a 
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qual está vinculada à noção de pertença a uma comunidade fundada no Direito, enquanto que a 

terceira dimensão é a garantia da representatividade dos dirigentes, face a uma pluralidade de 

actores sociais da sociedade civil (Touraine, 1996). 

Mais recentemente observa-se uma nova cultura política, que emerge timidamente 

influenciada pelas distintas formas de luta possíveis nas mais diversificadas regiões do mundo, 

são experiencias ensaiadas em alguns países que articulam a democracia representativa com as 

plúrimas modalidades possíveis de uma democracia participativa:  

“as consultas e referendos sobre aspectos decisivos da governação; iniciativas legislativas 

populares em condições de competir lealmente com as iniciativas legislativas dos partidos; 

conselhos de cidadania, compostos por cidadãos sorteados e por organizações da sociedade 

civil, obrigatoriamente consultados sobre as medidas a tomar em cada uma das grandes 

políticas públicas (educação, saúde, trabalho, segurança social, política criminal, etc.); 

elaboração participativa dos orçamentos municipais e possível extensão ao orçamento 

nacional; fiscalidade participativa em que, acima de um certo patamar de financiamento de 

serviços do Estado, os contribuintes possam vincular parte dos impostos que pagam ao 

financiamento de certos serviços (por exemplo, saúde, educação, transportes públicos) ou à 

proibição de serem utilizados para o financiamento de certos serviços (por exemplo, compra 

de material de guerra, participação em acções bélicas, energia nuclear)” (Santos, 2011, p.104-

105). 

 

A implementação de mecanismos que viabilizem a democracia participativa, como forma de 

combater uma cidadania deficitária, submeterá a expressão política da democracia representativa 

a alterações significativas. Existem em projecto outras propostas esperando estimular a 

capacidade de mobilização dos cidadãos e o seu consequente desprendimento dos partidos 

políticos. Tanto mais que a democracia moderna é uma democracia de partidos, que se define 

através da participação exercida na formação da chamada vontade governamental e na 
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determinação de políticas públicas, através da representação. Neste contexto parece 

interessante salientar que, a representatividade de todo e qualquer cidadão com capacidade de 

voto, na prática, em defesa dos seus direitos constitucionais, sem excepções nem restrições, 

também não está garantida (Peres, 2010). O cidadão só é verdadeiramente igual de 4 em 4 anos 

ou de 5 em 5 anos, no momento das eleições.  

Em 1951, Duverger defendeu que “um eleitor que declare a sua intenção de voto deixa de 

ser um mero eleitor, está a caminho de se tornar um apoiante (…) e a sua declaração de apoio 

implicará propaganda” (Duverger, 1951, p.125). Mas uma pergunta pode ser formulada: como é 

que um excluído se posiciona nesta realidade, pois não sendo votante “efectivo” - por força de 

razões sociais (por exemplo não possuir documentos legais de identificação) - como pode chegar 

a ser apoiante? 

A Expressão da Cidadania 

O conceito de cidadania, embora ainda influenciada pelos apontamentos históricos da 

Grécia antiga, que determinava que o privilégio do estatuto de cidadão apenas se aplicasse a um 

grupo de elite, tem de ser entendido, na actualidade, como condição desejável à sociedade 

integral; devendo evadir-se da “tutela do Estado e emergir a partir da iniciativa dos interessados, 

dos desiguais, dos excluídos”. O Estado, representado pelas instituições e pessoas “que ocupam 

o poder, será efectivamente mobilizado na direcção do aprimoramento da condição social 

colectiva, a partir das acções organizadas pelos membros dessa sociedade” (Demo, 1988, p. 70).  

As questões relacionadas com o exercício da democracia e cidadania têm recebido na 

obra de Touraine (1998), grande atenção. Para este autor, “sujeito” e “indivíduo” são realidades 

distintas, isto no sentido liberal do termo, pois “ser sujeito” significa desenvolver a vontade de ser 

actor, actuando e modificando o seu meio social mais do que ser, somente, determinado e 

influenciado por ele.  
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A liberdade deste sujeito é, assim, construída na sua relação com o outro, na alteridade e 

não na subjugação, na busca do reconhecimento da sua universalidade e da sua particularidade 

e não numa integração sistémica acrítica. Por esta ordem de razão, a temática do 

multiculturalismo e da educação intercultural, o dilema entre igualdade e diferença, assumem, 

também, relevância em seus debates, tendo como principio social o contexto democrático sob a 

premissa de que o sujeito possa tornar-se actor em seu destino pessoal e colectivo. Touraine 

defende ainda que “uma sociedade democrática é uma sociedade que reconhece o outro, não só 

pela sua diferença, mas sim como sujeito, quer dizer, de modo a unir o universal e o particular 

(…), uma vez que o sujeito é ao mesmo tempo universalista e comunitário; e ser sujeito é 

estabelecer um elo entre esses dois universos, ensaiar viver o corpo e o espírito, emoção e razão” 

(Touraine, 1994, p.1-2).  

Ser igual implica a existência do plural, sendo necessário, pelo menos, duas pessoas 

interagindo no mesmo espaço de existência. “E essa convivência interpessoal, que tem sua 

significação afectada por uma multiplicidade de variáveis, é objecto de estudo fundamental na 

Psicologia” (Sfez, 1989, p. 123). 

“A emancipação social requer o envolvimento, a participação, a crença, a consciência e 

muito trabalho de todos quantos a vejam como condição que não privilegia o particular, até porque 

quando apenas alguns levam vantagem, não só a maioria perde, mas todos perdem, ainda que 

em momentos e instâncias diferentes” (Carrara, 1992, p.2,4,7). 

Para Demo (1988), a cidadania organizada pressupõe um processo participativo que faz 

prevalecer o colectivo sobre o individual, como objecto de conquista e não de consentimento. 

Mas a construção participativa de uma sociedade não aparece desligada do processo económico, 

ressaltando também a importância do conceito de desenvolvimento (que implica a necessidade 

de participação), em contrapartida ao crescimento.  



 134 

“As sociedades são teias complexas de vasos comunicantes onde tudo tem relação com 

tudo” (Santos, 2011, p.34), permitindo e/ou promovendo ilimitadas e desordenadas interacções 

nos mais variados campos sociais, possibilitando a partir da sua previsível estabilização impor 

uma lógica à sociedade enquanto todo. Esta é a condição que permitirá fazer a separação entre 

sociedades progressistas e activas, onde os movimentos são convergentes com os objectivos do 

desenvolvimento; de sociedades atrasadas, paralisadas ou protectoras, onde se fazem sentir 

movimentos e contramovimentos que ao se neutralizarem também se tornam resistentes à 

mudança. Existe, no entanto acção e mutação, em todos os tipos de sociedade mas nem sempre 

a cadência e a orientação são as mais acertadas (Santos, 2011). 

Assim constitui-se um erro estratégico considerar ser possível esperar que emerjam das 

populações excluídas, espontaneamente, as potencialidades do seu desenvolvimento: essas 

comunidades excluídas nem sempre se comprometem imediatamente com mudanças, 

aparentando uma alienação enganosa, que não lhes sendo inerente por natureza, decorre de 

recalcamento induzido por quem manipula o poder. É por isso fundamental reconhecer que as 

comunidades pobres também se encontram sob efeitos alienantes, não completamente 

consequentes de uma ausência de projectos e expectativas, mas pela manipulação imposta pelo 

poder e legislação, e pelo domínio das relações de troca entre capital e trabalho. 

Em rigor, construção de um novo contrato social pressupõe um governo responsável e 

cidadão activos, vinculados a um sentido de responsabilidade, comunidade e compromisso; 

pressupõe também o reconhecimento de que os indivíduos em situação de pobreza e exclusão 

têm de contribuir para o seu próprio desenvolvimento e para a sociedade (como todos os outros), 

no entanto enfrentando enormes obstáculos (quase intransponíveis) (Khan, 2000).  

A reciprocidade nos direitos e nas responsabilidades tem de estar vertida no cerne de um 

novo contrato, colocando-se como objectivo final - para a erradicação da pobreza persistente 

urbana e para a reconstrução do espírito de comunidade - a responsabilidade individual enraizada 
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num forte sentimento de valorização pessoal, com respeito, atendendo aos direitos e capacidades 

de todos; uma atenção focada nas relações responsáveis entre pais e filhos, pais e professores, 

homens e mulheres, amigos e vizinhos, empregados e empregadores; e a intervenção da 

comunidade, de molde a que seja por esta dado suporte, tornando possível o envolvimento dos 

seus residentes na dinâmica dos negócios, escola, religião e organizações cívicas, instituições 

culturais e no ambiente, para melhoria da qualidade de vida de todos (Khan, 2000). 

Deste modo a conquista da cidadania enquanto processo planeado que não se concretiza 

sem trabalho nem sem projectos, deve “ser colectivo em razão da amplitude e generalidade dos 

ganhos que se esperam” sendo “a participação individual” importante mas “nem sempre traz 

ganhos que possam ser distribuídos equitativamente por toda a população”, passando 

obrigatoriamente por um processo de construção, mobilizando e aplicando o conhecimento 

disponível e utilizando a participação de todos quantos estejam conscientes de sua importância. 

“É um processo na medida em que não existem objectivos terminais na participação social: trata-

se de algo interminável, que revela novas facetas e possibilidades a cada etapa vencida” 

(Carrara, 1996), conforme revelado por algumas interessantes experiências.  

Em 1985 a “Bóston Foundation” (à qual se associou a “Rockfeller Foundation” em 1988) iniciou 

um projecto-piloto designado,“The Bóston Persistent Poverty Project” (BPPP), desenvolvido para 

promover a erradicação da pobreza urbana persistente. Os gestores do projecto entendiam, que 

para o cumprimento deste objectivo, era necessário abandonar o pensamento convencional e 

assumir a urgência do desenrolamento de um processo de mudança sustentada (cuja construção 

se reconhecia, à priori, como lenta mas simultaneamente profunda), que partisse de um primeiro 

diagnóstico que havia já demonstrado a carência de novas competências sociais, liderança, 

relações de vizinhança e normas de coabitação. 

Em 1991, o BPPP constituiu o Grupo de Desenvolvimento Estratégico, composto por 

quarenta e três membros da comunidade, mais de metade destes eram mulheres, reflectindo 
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assim a prevalência das mulheres e crianças nas estatísticas de pobreza crónica, os restantes 

eram pessoas de diferentes etnias que haviam experienciado nas suas vidas situações efectivas 

de pobreza. E começaram com a análise de uma única questão: porque é que a pobreza urbana 

é persistente, representando mesmo um legado de geração em geração?   

Este Grupo (que coligiu durante dois anos conclusões a partir da participação dos 

centenas de outros membros da comunidade em mesas redondas e focus group) tinha de analisar 

as causas submersas da pobreza, numa sociedade tecnológica e avançada, tinha também de 

explorar os impactos desta pobreza nos diferentes grupos da população e alvitrar um novo 

figurino para o debate público e estratégias de intervenção.  

Ao fim deste período de trabalho em conjunto e da redacção de deliberações, surgiram 

resultados, que foram encarados como a melhor forma de apreender a sabedoria oriunda da voz 

da comunidade, garantindo que esse discurso directo da experiencia dos próprios pobres servia 

para informar e guiar as novas politicas dirigidas à população precarizada da cidade de Boston. 

Os que viviam em situação de pobreza não pediam programas de resolução especiais, 

nem mais serviços sociais ou desburocratização que favorecesse apenas os pobres, mas elegiam 

como objectivo principal a promoção da mudança de mentalidades suportada na convicção de 

que a pobreza é intrínseca ao indivíduo - uma verdadeira cultura da pobreza – fazendo substituir 

esta ideia pela convicção de que a pobreza resulta de certos obstáculos a um status económico, 

podendo assim ser reduzida, removida e ultrapassada; porque qualquer comunidade encerra em 

si competências, relações de vizinhança gratificantes, tradições culturais ricas, valores morais e 

instituições sustentáveis; devendo as estratégias política e económica organizar-se para 

potenciar os recursos locais e para atrair novos. A comunidade necessita identificar em si mesma, 

os seus pontos fortes que também são, a memória dos seus idosos, os jogos das crianças, a 

linguagem dos seus ancestrais, a música, a arte, a gastronomia que ajudam as pessoas a 

sobreviver através dos tempos e mantêm a esperança para o futuro. As comunidades com fortes 
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raízes tradicionais não podem ser determinadas e ou condicionadas pelo exterior, devendo 

preservar a sua identidade cultural, sendo para tal preciso: (1) utilizar o conhecimento dos 

residentes (cultura, religião), dando suporte ao desenvolvimento de líderes comunitários, grupos 

políticos, organizações juvenis e de desporto, associações de vizinhança, como mecanismos que 

agregam as pessoas; e (2) reconhecer o papel dos centros comunitários, ONG, instituições 

culturais, pequenos negócios locais, colectividades, escolas e livrarias, preservando e 

desenvolver o bairro através da construção planeada de equipamentos sociais (incluindo parques 

e jardins). 

Neste âmbito, o desafio não será tanto identificar “bons programas”, mas reconstruir o 

suporte público e político necessário para um desenvolvimento local sustentado, cortando com a 

crença, sedimentada, da existência de culturas de pobreza inalteráveis (Khan, 2000). 

Atesta-se assim, que um eficaz projecto de cidadania apresenta algumas componentes 

básicas tais como: a noção de formação e não de treino; a noção de sujeito social e não de 

receptáculo apático do saber; a noção de conquista e não de cedência da cidadania; a noção de 

direitos e deveres do cidadão; a noção de democracia como modalidade de governo que melhor 

promove e garante a participação; a noção de liberdade, de igualdade e de comunidade, que 

conduz à estabilização de ideologias empenhadas na diminuição dos desníveis sociais (Carrara, 

1996). 

Encontramos em Capucha (2005) a defesa de que “estar em situação de exclusão”, não 

é ser um “não membro” da sociedade, mas (tendencialmente) um “não cidadão”, ou seja, “um 

membro da sociedade a quem foram retirados, objectivamente direitos de cidadania”. Para este 

autor “estar integrado significa partilhar a condição de cidadania com os restantes membros da 

sociedade (…) estar em situação de exclusão social, significa, precisamente, o contrário disto 

tudo”, ou seja, representa não possuir um emprego - por vezes nem mesmo a imagem ou 

memória do que isso possa ser - ou possui-lo apenas de má qualidade, mal renumerado e 
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instável, quase sempre sem condições de higiene e segurança, desprotegido e frequentemente 

a-legal; possuir qualificações baixas, quase nulas ou obsoletas face às necessidades de 

adaptação às rápidas mutações organizacionais e tecnológicas da “sociedade do conhecimento”; 

ter experimentado o insucesso escolar ou carreiras escolares muito curtas e não aceder a 

oportunidades de actualização profissional e de formação ao longo da vida; não fruir de 

equipamentos e actividades culturais satisfatórias (Capucha, 2005, p. 91).  

Significa, também:  

“possuir um estatuto social desvalorizado e uma identidade negativa; ser mais vulnerável às 

doenças e beneficiar de cuidados de saúde de pior qualidade - ou não beneficiar deles de 

todo; viver em habitações degradadas ou às vezes até na rua; não encontrar na família os 

apoios estratégicos que garantam suporte para projectos de vida pelo menos estáveis, 

material, relacional e emocionalmente; e pertencer a comunidades onde predomina a 

carência, a marginalidade, a violência, a pobreza. Para além, claro, de não usufruir de 

rendimentos necessários a uma vida digna” (Capucha, 2005, p.90 - 91). 

 

O combate a qualquer tipo de discriminação inscreve-se num quadro de cidadania sustentada 

pelos direitos do homem. Está desta forma assinalada a importância do exercício de uma 

cidadania plena quer, tal diga respeito aos cidadãos de um qualquer país no seu território de 

origem quer, relativamente aos que desenvolvem rotas de migração por outros Estados. No 

entanto, quando se verificam impedimentos de várias ordens, ao regular decorrer destes 

processos, aquilo que se assiste mais não é, do que evidencias de um exercício deficiente de 

cidadania, conceito (adiante abordado), que nos remete para a incapacidade que alguns cidadãos 

têm de aceder a esse estatuto e/ou de o ver reconhecido perante uma sociedade.  

Quando se faz a aproximação à temática dos direitos frequentemente se colide na 

dificuldade de definição do termo, “nomeadamente por distinção relativamente às noções de 

justiça e de igualdade/equidade. A noção de direitos é uma noção mais política do que ética ao 
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invés do conceito de igualdade” (Latour, 2003, p. 5 e ss.). Este conceito último adquire pertinência 

política numa abordagem associada á igualdade de oportunidades, onde a carga ideológica 

embaraça qualquer tipo de abordagem objectiva (Rodrigues, 1999). 

Os direitos de cidadania têm sido, ao longo do seculo XX, alvo de alargamento ou 

retracção, sob influência das determinações dos processos decorrentes das transformações das 

sociedades modernas.  

Soysal (1994) denomina de cidadania pós-nacional, um novo modelo de cidadania 

decorrente da evolução dos direitos de cidadania no contexto europeu. Para esta autora “um 

conceito novo e mais universal de cidadania desenvolveu-se no pós-guerra, conceito este cujos 

princípios orientadores e legítimos são baseados na noção de pessoa universal em vez da 

pertença nacional” (Soysal, 1994, p.1). Soysal (1996) identifica, a partir da análise dos exemplos 

de integração de imigrantes nas várias comunidades da Europa ocidental, quatro tendências que 

representam importantes contributos para as transformações operadas no modelo de cidadania 

actual, a saber:  

1. a intensificação e complexificação de fluxos migratórios entre países europeus, tem-se 

verificado por causa da internacionalização do mercado de trabalho, iniciado no período pós 

segunda guerra mundial. Quando as novas populações se fixam permanentemente nos países 

de acolhimento, reivindicam um conjunto de direitos de cidadania que realçam a pertença a 

essa comunidade nacional e aos direitos político-jurídicos atribuídos por esse Estado-nação. 

Ao serem concedidos direitos cívicos, sociais e políticos a não-nacionais, são valorizados os 

aspectos políticos da cidadania;  

2. os discursos sobre direitos de cidadania foram influenciados, tanto pelos processos de 

descolonização e a articulação dos direitos dos novos países independentes a partir dos anos 

Quarenta (e seguintes), como pela emergência de novos movimentos sociais (por exemplo, 
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movimentos feministas, ambientalistas, homossexual, migrante, anti-racista, antiglobalização, 

pacifista, entre outros); 

3. “a reconfiguração dos direitos de cidadania em direitos humanos ou pessoais tem legitimado 

a atribuição de direitos universais ao indivíduo independentemente da sua pertença nacional” 

(Soysal, 1996, p. 22). Em Soysal (1996), “este último processo de transformação de direitos 

de cidadania em direitos humanos universais é revelador da perda progressiva de soberania 

dos Estado-nação na regulação social e cultural da pertença e na atribuição de direitos político-

jurídicos” (Soysal, 1996, p.23); entendendo-se por nação “uma comunidade política e cultural, 

constituída por cidadãos livres e iguais, unidos por laços históricos, étnicos, linguísticos e 

culturais comuns que se identificam com um determinado território” (Horta, 2009, p.23).  

 

No seu estudo sobre cidadania, globalização e migrações, Castles e Davidson (2000) 

também defendem um modelo de cidadania dissociado da noção de nacionalidade. “Numa 

sociedade global, a noção de cidadania implica repensar modelos contemporâneos de direitos 

de pertença e de territorialidade” (Castles e Davidson, 2000, p.24). A cidadania deixa assim de 

estar vinculada à nacionalidade neste novo contexto, ou seja, são atribuídos direitos de cidadania 

a quem tem ligação (por nascimento ou descendente de nacionais) para além de determinado 

Estado-nação: “entidade cívica, política e cultural que determina o estatuto político-jurídico do 

cidadão assim como a criação de instituições e de políticas públicas como instrumentos de 

integração e de regulação social” (Horta, 2009, p.23). A cidadania moderna, substituindo formas 

anteriores de pertença, conquistou hierarquias, estatutos e privilégios específicos aplicáveis a 

uma comunidade com identidade política formatada por um contrato social sustentado pelo 

princípio de igualdade de direitos de todos os cidadãos. 
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Exercicio Deficiente de Cidadania  

Inscritos numa abordagem de (re)conquista da cidadania, reconhecimento da igualdade e 

acesso aos direitos, três vectores de exclusão/inclusão podem ser destacados, pela sua 

interferência  social: 

1) Minorias  

Em toda a UE, consideráveis recursos têm sido mobilizados para combater as redes de tráfico e 

contrabando de seres humanos, estando as políticas de imigração e as políticas destinadas a 

encorajar o recrutamento de trabalhadores, frequentemente focadas em duas áreas: (1) prevenir 

a imigração ilegal e o emprego ilegal de imigrantes não autorizados e (2) promover a integração 

dos imigrantes na sociedade que acolhe, aspecto que assume significativa importância no 

contexto dos objectivos da Cimeira de Lisboa, concernente ao emprego e coesão social (Eurostat, 

2008).  

É a universalidade da lei que impõe a imparcialidade e garante o tratamento igual entre 

indivíduos, qualquer que seja a sua diferença de origem cultural, religião, género, estatuto social 

e de orientação sexual.  

A actual imigração é influenciada pela combinação de factores económicos, políticos e 

sociais e ao longo da segunda metade do século XX, a maior parte dos Estados membros da UE 

experienciaram uma alteração nos seus padrões, embora a constituição de uma rede de 

imigração legalmente sustentada seja rara entre estes. Mais recentemente a imigração 

internacional tornou-se (hipoteticamente) no principal motor de aumento de população em vários 

países, no entanto parece improvável que o fluxo que ocorre na UE seja suficiente para 

compensar o declínio da população natural, projectado para as próximas décadas. Muitos países 

da Europa estão em circunstâncias de apresentar um ciclo demográfico estático ou até negativo, 

sendo nestes casos evidente a importância da imigração por força da necessidade de contrariar 

as tendências de ancianidade da Europa. Não obstante a possibilidade da imigração internacional 
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ser utilizada como ferramenta para combater o problema de trabalho e das dificuldades dos 

mercados, a imigração em exclusivo, não chegará para reverter o expectável envelhecimento da 

população ou produzir fortes impactos nas cifras da geografia humana europeia. 

Simultaneamente as políticas de imigração adoptadas pelos vários Estados têm tido 

geralmente a preocupação de atrair e/ou aceitar um perfil próprio de imigrante (selecção com 

base no domínio da língua, experiencia de trabalho, educação ou idade, emprego disponível à 

chegada, entre outras), na tentativa de captar indivíduos com competências específicas, 

deixando de fora os menos interessantes em termos de aptidões.  

O pleno exercício da cidadania impõe a adopção de consistentes medidas de integração, 

assim como a criação de instrumentos eficazes no combate à segregação e ao preconceito 

cultural, social e institucional. Paralelamente à necessidade de utilização de políticas de 

intervenção que promovam a participação política dos imigrantes e o reconhecimento da sua 

diversidade cultural, apresenta-se fundamental a “reconfiguração de uma noção de cidadania 

mais sensível a estas realidades sociais” (Horta, 2009, p.28) e que combata activamente a sua 

exclusão socioeconómica. Assim deve também atender-se à valorização da diversidade cultural 

e étnica como base de desenvolvimento, começando por compreender a herança singular dos 

seus membros, formando a base para o orgulho partilhado, para o respeito e cooperação, para 

uma aproximação de políticas que permitam aos diferentes grupos encontrarem-se em “terreno” 

comum. Neste âmbito, a construção de uma comunidade que cumpra os requisitos de inserção 

social e defenda o respeito pela diferença deve reclamar: (1) oportunidade para aprender sobre 

si e valorizar a sua própria herança cultural; (2) mecanismos para o planeamento e tomada de 

decisão que encorajem os grupos a determinarem as melhores estratégias de base ao 

desenvolvimento de serviços e economia da comunidade; (3) políticas de educação, cuidados de 

saúde, habitação que promova o devido ordenamento urbanístico, utilização de recursos locais 

ao invés de utilizar outros importados, que retiram o potencial para a competição cultural e 
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inovação; (4) organização de iniciativas comunitárias que encorajem os grupos a construir 

parcerias com outras comunidades; (5) eventos cívicos e curricula educacionais que expressem 

as diferentes abordagens culturais de forma a demonstrar às crianças e à sociedade, os valores 

e potenciais de uma sociedade multicultural (Kahn, 2000).  

Segundo Castles e Davidson (2000), a cidadania não pode ser “cega as pertenças 

culturais” mas antes criar soluções políticas que tendam a harmonizar os direitos do indivíduo e 

suas aspirações e garantir esses direitos enquanto membros de comunidades sociais e culturais 

específicas. Assim, justifica-se a prática de uma cidadania sustentada na inter-relação de direitos 

cívicos, políticos, sociais, culturais e de género; condição essencial para o desenvolvimento de 

uma sociedade igualitária, mais aberta à diversidade (Horta, 2009, p. 24). 

 “Os direitos culturais são muitas vezes apresentados como a “terceira geração” dos direitos 

do homem. Após a criação dos direitos políticos e civis no século XVIII, o século XIX, teria 

acrescentado ao dispositivo da cidadania democrática os direitos económicos e sociais ou 

direitos-crédito (direito à protecção social, aos cuidados, à educação, etc.), que o século XX 

por fim teria completado com os direitos culturais (direitos religiosos, direitos linguísticos, 

representatividade politica dos grupos minoritários, etc.) ” (Latour, 2003, p.264).  

 

Desta forma, “se os postulados individualistas que estruturam a cidadania universal são 

inultrapassáveis, a neutralidade do modelo dos direitos do homem e a sua capacidade para 

integrar e respeitar os indivíduos vindos de todos os horizontes culturais parecem incontestáveis” 

(Latour, 2003, p.266). A cultura deve então ser entendida como um fenómeno global e colectivo, 

podendo por vezes a sua protecção mais pró-activa conduzir à violação dos direitos do indivíduo 

em nome dos do grupo. Assim o estabelecimento de uma cidadania diferenciada, segundo Young 

(1990) concede a grupos culturais direitos que protegem a identidade do próprio grupo e já não 

do indivíduo. Torna-se assim fundamental combater as resultantes desigualdades originadas 

através de diferentes sistemas de correcção. Alguns autores defendem mesmo a utilização de 
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medidas de discriminação positiva (por exemplo a utilização de quotas de acesso, por género ou 

minoria étnica) (Latour, 2003). 

Enquanto que a desigualdade económica é um fenómeno passível de ser medido, ainda 

que o critério seleccionado possa ser discutível, à noção de desigualdade cultural não se 

apresenta a mesma possibilidade. A desigualdade cultural tende a sobrepor-se às desigualdades 

económicas, com tal incidência que muitas vezes se torna impossível saber se a pobreza e a 

exclusão são causas ou consequências da discriminação cultural ou étnica. Uma pergunta 

interessante é colocada por Latour (2003): “quem pode saber de que modo os negros seriam 

actualmente percebidos pelos brancos, nos Estados Unidos, se os primeiros não tivessem 

chegado a esse país como escravos?” (Latour, 2003, p.266). A questão pode ser extrapolada 

para outras minorias, chegadas em desvantagem a alguns países europeus no pós segunda 

guerra mundial. Medir a desigualdade cultural será sempre difícil ainda que possa ser isolada dos 

outros factores sociológicos colocando-se uma interrogação: que unidade de medida será 

suficientemente intercultural para que seja aceite tanto pelos membros da minoria como pelos da 

maioria?  

“As minorias políticas são produtos directos do regime democrático que funciona segundo o 

princípio da representação maioritária. (…) Inversamente, problema das minorias sociais põe 

em causa o princípio igualitário fundador das democracias modernas. Fenómenos como o 

racismo e o sexismo tendem, com efeito, a excluir certas categorias de indivíduos de certas 

posições sociais, culturalmente reservadas aos membros da maioria. O facto de ser posto em 

minoria é aqui arbitrário, porque já não assenta numa escolha individual, mas numa 

estigmatização imposta pela sociedade ao indivíduo, isto é uma exclusão que se apoia em 

características biológicas ou físicas” (Goffman,1963, p.123 e ss.). 

 

Actualmente plúrimos direitos são reclamados por diferentes minorias (orientação religiosa, 

politica, sexual, entre outros), mas no início os mecanismos de reivindicação foram organizados 
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para dar resposta às minorias étnicas, cujos membros eram sistematicamente “deixados-por-

conta” dos regimes democráticos, votados (frequentemente) a pobreza extrema, inevitavelmente 

debilitadora da liberdade individual (Latour, 2003, p.265).  

Neste contexto, Dal Lago (1996) apresenta cenários de exclusão que ultrapassam os 

pobres, marginalizados e vulneráveis; para ele o conceito abrange os grupos que ameaçam a 

convivência, os “alienígenas” ou “inimigos”. 

 “Hoje, o termo exclusão não sugere apenas, diferentemente do que há uma dezena de anos, 

a existência precária dos assim chamados sujeitos débeis, pobres, idosos ou marginais. 

Descreve sobretudo, a criação dos diversos tipos de “estranhos” ou “inimigos”, que segundo 

relevantes sectores da opinião pública, ameaçariam a convivência nas metrópoles ricas do 

mundo: estrangeiros internos e externos nos EUA (a minoria negra, os imigrantes centro-

americanos) e estrangeiros externos na Europa de Maastricht, imigrantes em primeiro lugar e 

depois prófugos e nómadas” (Dal Lago, 1996, p.3).  

 

Mas no espaço de argumentação sugerido, o autor apenas abre uma zona árida de discussão 

racista e xenófoba, a partir da utilização de termos como “alienígena” ou “inimigo”.  

2) Criminalidade 

Nos territórios da exclusão e, por vezes, da marginalidade, são facilmente feitas leituras de 

insegurança pelos não excluídos. Os media focam intensa e repetidamente a violência – quer 

nas notícias, quer nos filmes - mostrando à opinião pública, que os territórios urbanos de pobreza 

e exclusão são locais ameaçadores e sem esperança (Kahn, 2000). 

“A violência e o abuso juntam-se a estes aspectos reforçando a inevitabilidade de mais 

exclusão” (Reis, 2001, p.166).  

Na Europa, os partidos de extrema-direita têm explorado estas circunstâncias sob a forma de 

racismo e xenofobia: todas estas transformações sociais se têm espelhado nos resultados 

eleitorais das votações do velho continente (Rifkin, 1996). 
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No contexto sociopolítico, estes aspectos constituem-se muitas vezes como fantasmas 

que em altura de eleições, as oposições aos governos vigentes utilizam como forma de angariar 

votos e sensibilizar insatisfeitos.  

Alguns militares relacionam estes actos com aquilo a que chamam “conflito de baixa 

intensidade” – tais como os que recentemente se observam pelas ruas das cidades europeias 

nos protestos dos desempregados. Prevendo-se que neste novo ambiente, as armas e a 

actuação da polícia se intensifique no futuro (Rifkin, 1996). 

Saffo (1994) refere que, ao colocar-se o indivíduo “ultra rico” face-a-face com o “ultra 

pobre” está criada uma situação de dinamite político (…) podendo em última instância conduzir a 

uma revolução social (Saffo, 1994). A mudança social é já um facto presente estando a classe 

média comprimida entre ricos e pobres, entre a redução dos salários e o aumento das taxas de 

desemprego, o que também fomentará sentimentos de raiva e comportamentos desviantes. Os 

líderes políticos falam de emprego e crime (os dois grandes assuntos da actualidade) como se 

só marginalmente se relacionassem, recusando enfrentar a realidade dos factos que são em 

concreto, o aumento da tecnologia substituindo o homem nos seus empregos, bem como o 

aumento da classe de indivíduos desviantes (Rifkin, 1996) e excluídos. 

Dupas defende que “se por um lado, as megacidades se articulam com a economia global, 

ligam redes informacionais e concentram poder mundial, são também depositárias de muitos 

segmentos excluídos da população”, e por isso elas representam “a face metropolitana da 

exclusão social” (Dupas, 1999, p.48). 

Mas são ainda traços da cultura urbana uma certa “naturalização” das desigualdades e 

da indiferença constituindo-se, no limite, como uma espécie de “apartheid social” (lato senso). No 

ensaio “A vida mental das metrópoles”, é por Simmel (1979) entendido que “a cultura urbana é 

gerada num contexto marcado por mudanças rápidas e imprevisíveis e pela intensidade dos 

estímulos que bombardeiam ininterruptamente os indivíduos” (Hespanha, 1999, p.18). Por essa 
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razão, são valorizadas as reacções mais racionais em detrimento das mais emotivas. A 

indiferença dos urbanitas face ao drama, o sofrimento e a miséria e a banalização da pobreza 

visível, possibilitam-lhes a convivência com as desigualdades sociais, sem despoletar 

sentimentos de revolta em presença dos pobres urbanos, frequentemente, obrigados a viver em 

ambientes com taxas desproporcionalmente elevadas de doença, dependência química, 

negligencia, crime e violência. Muitos destes indivíduos vivem em bairros que, desde o início do 

século XX, são atingidos por ondas de imigração e elevadas taxas de desemprego provocadas 

pela significativa evolução tecnológica, exigindo competências que não dispõem nem adquiriram, 

entretanto (Kahn, 2000). 

Termos como “subclasses urbanas” tornaram-se sinónimos de estereótipos, mas também 

do insucesso das recentes políticas sociais. Estes termos tendem a robustecer o sentido de 

inevitabilidade e patologia da pobreza urbana, insinuando que as suas raízes são 

inultrapassáveis (Kahn, 2000). A exclusão social relaciona-se com todo um conjunto de 

“privações”, agravadas pela permanência do indivíduo naquela condição: questões de identidade 

social, auto-estima, autoconfiança, insatisfação, mal-estar e ansiedade, não conseguir realizar o 

que deseja ou perspectivar um futuro, dificuldade no desenvolvimento de capacidade de iniciativa 

e motivação e incapacidade para gerir a perda de todos estes factores de pertença à sociedade. 

O excluído vive uma experiencia marcada por vários níveis de carência: educação, saúde, 

trabalho, habitação, formação, acesso a serviços e instituições, participação na sociedade 

(Soulet, 2000), pois estar excluído é não ter participação na sociedade e não exercer o seu direito 

de cidadania (Viegas & da Costa, 1998). 

“Os impactos psicológicos nestes indivíduos têm frequentemente resultados muito 

estigmatizantes, principalmente porque atingem em grande número as crianças, no seu 

acesso à educação e posteriormente emprego, atingem os adultos em idade activa pelas 

frequentes degradantes condições de habitação e precários vínculos laborais e as populações 

idosas pela sua débil condição de saúde. Estas populações apresentam frequentemente uma 
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sintomatologia com elevados níveis de depressão, baixa auto-estima e baixa auto-imagem, 

elevados valores de ansiedade, desvalorização pessoal e fobia social, prática de consumo de 

substâncias - droga e álcool” (Soulet, 2000, p.13). 

 

Capucha (2005) reitera que os indivíduos que estão em situação de exclusão social se encontram 

concentradas em territórios e formam comunidades onde se realizam trocas que se constituem 

como mercado económico próprios (por isso, a ligação frequente da exclusão social aos 

fenómenos de delinquência e marginalidade). Viegas & da Costa (1998) ao mencionarem que a 

pobreza está relaciona com deficientes recursos de ordem económica, social e cultural, bem 

como com a falta de recursos e condições materiais de vida, destacam a tendência de se poderem 

originar bolsas de pobreza, onde indivíduos, famílias ou grupos apresentam recursos tão 

escassos que só lhes é permitido viver abaixo dos padrões aceites como normativos. São muitas 

vezes estas condições que empurram, de alguma forma, os indivíduos para situações limite de 

transgressão e delinquência (Capucha, 2005). O resultado pode ser uma posição de 

marginalidade em relação às instituições sociais, sentindo-se o indivíduo impotente perante as 

situações de pobreza e de isolamento social (Comité do Bem-estar das Eurocidades, 2000). 

É tão legítimo reconhecer que “os direitos de cidadania e a própria democracia” são 

“invenções e erradicam a partir das sociedades modernas”, como admitir “que as cidades se 

tornaram,” actualmente e em todo o globo, “os espaços de maiores contrastes sociais, das formas 

de exclusão mais dramáticos e da segregação mais intolerante e violenta” (Hespanha, 1999, 

p.17). 

“O aumento da criminalidade nas grandes metrópoles gerou uma serie de barreiras para 

prevenir ou lidar com o crime. Mas convêm começar por referir que por si só, a divisão das 

cidades em mundos sociais nunca prescindiu de um, real ou imaginário, cordão sanitário para 

separar o mundo dos incluídos do dos excluídos. Constituído por uma série de medidas de 

controlo, institucionais ou não, o cordão sanitário do “apartheid social” opera actualmente 
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através do planeamento urbano, do sistema viário e de transportes, da vigilância da 

propriedade privada e aos condomínios residenciais; do policiamento das áreas nobres da 

cidade; mas também através da própria lógica do mercado – as zonas do comércio, da 

habitação do lazer mais caras afastam ou mantém à distância a população sem recursos” 

(Hespanha, 1999, p.18). 

 

Em alguns países (nomeadamente em Portugal) a indústria da segurança privada tem tido um 

acréscimo surpreendente (Rifkin, 1996). 

“A exclusão social encerra, igualmente, importantes dimensões simbólicas, com um forte 

potencial de marginalização. A estigmatização dos grupos sociais representados como diferentes 

ou desviantes por outros grupos ou pela sociedade no seu conjunto, promove uma relação social, 

baseada nas representações colectivas da estratificação social, dos laços de sociabilidade, das 

concepções e valores sobre a própria sociedade. Este processo de “relegação” (podendo ser 

inscrita no domínio da hetero-exclusão, adiante abordada), “carregando um importante potencial 

estigmatizante e excludente, tende a afectar a vertente subjectiva da exclusão” (traduzida naquilo 

o que os excluídos pensam de si próprios e que pode ser designado por auto-exclusão, avante 

focada), “com consequências graves do ponto de vista da sua auto-estima. Se é importante 

discernir as determinantes do processo, é igualmente central identificar as suas consequências 

sociais e individuais” (Rodrigues, 1999, p.179).  

É por Wilson (1993) apontado que “o risco de marginalização é individual sem dúvida, 

mas é também colectivo. É o risco dos quarteirões, das vilas, das comunidades constituídas, das 

regiões ou de parte das regiões serem progressivamente postas à margem da sociedade” 

(Wilson, 1993, p.24). Neste contexto, propiciam-se não somente as condições para o surgimento 

de contraculturas ou de culturas desviantes mas também de formas novas de perigo e de 

insegurança que são, tanto produto quanto produtores de exclusão social (Alcock, 1997). Nas 

palavras de Alcock, “o medo do crime tem particulares consequências” especialmente para os 
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grupos mais vulneráveis “da sociedade, como por exemplo crianças, mulheres e idosos que, 

como consequência desse receio, se vêm excluídos de uma parte significativa da sua actividade 

social” (Alcock, 1997 p.94).  

 “No domínio das ciências sociais talvez se possa aceitar que a liberdade do homem é um 

conceito social, que se encontra posicionado no centro de valorizadas regras de conduta, 

umas legais, outras habituais, não podendo ser ignorado. Comparativamente todos os 

sistemas sociais se baseiam num conceito social de acto livre, que exclui as crianças da 

responsabilidade criminal, que atenua a responsabilidade de outros. Esse é o conceito de 

liberdade individual com o qual as ciências sociais trabalham, e baseia-se na verificação de 

que, socialmente, a liberdade individual é o contrário da coacção e não o contrário da 

causalidade.” (Moreira, 2009, p.47). 

 

Para Castel “a exclusão não é a marginalização, ainda que possa a ela conduzir” (Castel, 1996, 

p.35). “A pobreza e a exclusão” surgem frequentemente aliadas “ao surgimento de “classes 

perigosas” ou “marginais”, que põem em causa a desabilidade e a normalidade sociais e que 

interessará acantonar, do ponto de vista político, para melhor controlar” (Rodrigues, Samagaio, 

Ferreira, Mendes e Januário, 1999, p.66).  

As fronteiras da exclusão social cruzam-se com as margens da construção dos 

comportamentos desviantes e/ou criminais (Manita, 2001), evidenciando a necessidade da 

emergência de uma Psicologia aplicada a esta nova realidade compósita, desafiando vários e 

distintos saberes-fazer profissionais e científicos.  

“A história de vida do sujeito pode ser encarado como um preditor para o comportamento 

desviante, no entanto Bartol (1991) chama a atenção para o que designa de “falácia ecológica” 

nos estudos sobre predição comportamental - não só se confunde sistematicamente 

correlação entre variáveis com causalidade, como se tende a assumir que relações ou 

correlações encontradas em grupos se reproduzirão de igual forma quando aplicadas a um 

individuo em concreto” (Manita, 2001, p.44). 
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Manita (1997) refere que vários estudos efectuados colocam de lado a possibilidade de 

existência:  

“de uma personalidade tipicamente criminal, composta por um número maior ou menor de 

traços pré-definidos, levando-nos antes a defender a existência de diferentes formas de 

organização e estruturação dos estímulos do meio e dos nossos processos internos e de 

relação com o mundo exterior, os quais conduzem a diferentes construções da realidade e a 

diferentes construções e organizações da identidade e da personalidade, em função dos quais 

o indivíduo definirá diferentes formas de agir e de se situar na relação com os outros e com o 

mundo” (Manita, 1997, p. 76).  

 

A sociedade contemporânea tem colocado a sua principal preocupação na reincidência do crime 

sendo mais importante que este não se repita do que se expie, por isso o estudo do criminoso e 

das causas que o conduziram ao crime se apresenta relevante (Poiares, 2001). É com o trabalho 

de De Greeff, a partir dos anos Trinta, que se enfatiza a ocorrência de um processo criminogénico, 

sendo neste introduzido simultaneamente o elemento existencial e fenomenológico, o estudo da 

dimensão desenvolvimental (enquanto processo) do envolvimento no crime (criminogenese) e a 

pesquisa da natureza quantitativa das diferenças entre o criminoso e não criminoso” (De Greeff, 

1950). No entanto, só nos anos Sessenta e Setenta se coloca “em evidência os aspectos da 

construção social do fenómeno do crime, a relação entre o comportamento e os processos 

criminais, e os processos da desviância secundária, sendo, simultaneamente, criticados os 

conceitos de perigosidade e de estado perigoso, bem como os de indivíduos ou classes 

perigosas” (Manita, 2001, p.43). Esta abordagem não segue as correntes criminológicas clássicas 

do patologismo e do individualismo como justificação do crime, introduzindo as questões da 

diversidade cultural, de desvio normativo, de controlo social e de reacção ao desvio. Nos anos 

Oitenta, investigando a noção de perigosidade, Houchon e Debuyst, mais do que quaisquer 
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outros autores, evidenciaram a necessidade perceber os significados e a distância deste conceito, 

na sua constituição tripla: a personalidade criminal, a situação perigosa e a representação social 

do homem perigoso e dos garantes ou forças da ordem social (elementos da reacção social) 

(Houchon, 1981).  

“A um outro nível, a análise crítica deste conceito não pode esquecer uma outra dimensão 

fundamental, associada igualmente à sua raiz histórica: o facto de ter emergido também a 

partir do cruzamento operado entre as figuras da loucura e do crime (entre medicina mental, 

direito penal e criminologia), através do recurso aos modelos médicos, processo que 

influenciou decisivamente a constituição de modelos “essencialistas” e “psicopatológicos” de 

leitura do fenómeno criminal” (Manita, 1998, p.131).  

 

Nesta perspectiva, de maior influência cultural e social face aos comportamentos desviantes, 

marginais e (consequentemente) de exclusão, pode invocar-se a posição de Da Agra quando 

defende: “a Psicologia torna-se disciplina científica em razão de uma sociedade disciplinar” (Da 

Agra, 1986, p.311). A Psicologia assumir-se-á como “grelha de leitura e descodificação dos 

comportamentos humanos”, assentindo o acesso “aos actores do processo de criminalização” à 

sua compreensão, “(…) motivações e os jogos interaccionais que, entre os mesmos, se 

desenvolvem, para além dos graus e qualidades que, em cada momento, encarnam, bem como 

as tensionalidades em que gravitam e se agitam” (Poiares, 2008, p. 757). 

Efectivamente, desde o século XIX que a Psicologia se sentiu desafiada a intervir em 

áreas diferentes e novas, contribuindo historicamente para a constituição do conhecimento e 

estudo do crime e do criminoso. Não se atingiu este patamar sem relação disciplinar, implicando 

análise, reflexão e dialogo sobre a temática em apreço, bem como a importante apropriação de 

um vocabulário particular.  

O estudo do criminoso, entre os meados do século XIX e inícios do século XX, evoluiu a 

partir de uma inspiração biológica do comportamento - observando o criminoso como ser atávico 
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à luz das teorias das degenerescências, para depois se observar inicialmente o desenvolvimento 

de uma racionalidade revezadamente psicológica e sociológica, posteriormente sócio-

psicologica, bio-psicológica e psico-moral, sustentando esta ultima a evolução das actuais teorias 

psicológicas da criminalidade (Manita, 1998), tal como também faz referência Garnel (2007). 

Caberia então à Criminologia analisar “o homem em situação” – concepção situacional, “o homem 

na sua relação com a acção e a acção como manifestação de uma dada personalidade” (Manita, 

2001, p.42). 

Mas a influência do pensamento positivista, não se esgota na abordagem ao crime e 

criminoso, é igualmente aplicado á pobreza, quando esta é percepcionada “primeiro como 

adversidade cristã depois como resultado de preguiça e negligencia, na ociosidade da margem 

da lei, no triângulo que define as antigas classes perigosas “ociosidade - vício - pobreza” 

(Fernandes, 1998, p.86). Contexto social no qual ainda há três décadas se registava a ausência 

da prática psicológica. 

Actualmente, a zona de intersecção entre a exclusão e marginalidade/crime chega ao 

domínio do Direito e nos tribunais, onde os juízes necessitam aceder ao discurso psicologizado 

explicativo e descodificador de comportamentos específicos, nos territórios da exclusão os 

interventores sociais precisam de psicólogos habilitados para o desenvolvimento de designs de 

intervenção e metodologias de investigação adaptadas, que possibilitem implementar estratégias 

de promoção da inclusão numa sociedade em constante mudança e interceptada por realidades 

marginais. Assim: 

“a intervenção juspsicológica é a penetração do discurso, do saber, das práticas e das 

metodologias psicológicas nos territórios jurídico-judiciais, abrangendo quer o trabalho 

desenvolvido junto dos dispositivos formais de controlo social (polícias, tribunais, comissões 

para a dissuasão da toxicodependência, comissões de protecção de crianças e jovens em 

risco, serviços prisionais e de reinserção social), quer no âmbito jurídico mas ainda 

judicializado, como acontece no trabalho realizado com advogados; por outro lado, a leitura e 
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descodificação dos actores sociais presentes no processo de criminalização constitui ainda 

uma fase da intervenção juspsicológica, englobando a captação de discursividades e actos 

desses operadores, nem todos actores judiciários, como acontece quando se trabalha na 

análise dos comportamentos da Opinião Pública, da Opinião Política ou dos media (…). A 

intervenção juspsicológica realiza um objecto e um projecto: o objecto da disciplinação, pelo 

lado jurídico-institucional, e o projecto de captação e decifração dos comportamentos 

humanos, com o qual se cumpre também aquele objecto” (Poiares, 2009, p.119). 

 

Esta área de especialização da Psicologia “(…) tem um largo espaço de acção a desenvolver, 

quer no terreno da investigação teórica e epistemológica quer nas práticas de intervenção (…)” 

(Poiares, 2009, p.118), recorrendo a uma intervenção juspsicológica, que num registo de 

intercontribuição, não se limita apenas à vertente criminal abrangendo praticamente todo o Direito 

e todos os seus ramos. Pois também no domínio legal, o conceito de exclusão se revela vasto e 

confuso demonstrando a evidência de que a carência de meios de diagnóstico torna difícil a  

escolha e a administração de um tratamento. 

3) Segurança  

A segurança apresenta uma inter-relação sistémica com os fenómenos de exclusão, colocando 

em evidência os impactos sentidos nos mais diversificados domínios tais como: família, violência 

doméstica, saúde (suicídio e depressão), (des)emprego, a comportamentos disruptivos e/ou 

desviantes; consequentes da instabilidade social, económica e politica, sentidas, permitindo uma 

súmula interessante e abrangente. 

Sobre este observando era a 22 de Junho de 2011, difundido pela Agencia Lusa, a notícia 

da apresentação do relatório do Conselho Económico e Social da Organização das Nações 

Unidas em Genebra, com o título “ONU: Mundo caminha para crise social global devido à 

recessão de 2008-2009”. 
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Já nos finais de 2008, o Secretário-Geral das Nações Unidas, alertaria que uma crise 

severa poderia conduzir a agitação social e instabilidade política. Apesar de não existirem dados 

sistemáticos, havia crescentes evidências de que uma crise poderia provocar consideráveis 

embates no bem-estar dos indivíduos, famílias e comunidades, apresentando também 

preocupação ao nível da coesão social e do conflito. Em muitos países, como consequência, 

viram-se aumentadas taxas de doença mental, abuso de substâncias e suicídios, estando 

também a função da família mais comprometida pela ocorrência de divórcio e violência 

doméstica, bem como negligência, abandono e abuso de crianças.  

É facto que algumas comunidades apresentam maiores focos de conflitos e queixas do 

que outras, mas em várias regiões do globo se assiste a “passeatas” e manifestações de protesto 

como resposta aos efeitos nefastos da crise (França, Alemanha, Grécia).  

Em 2010, um estudo elaborado pelo “Institute for Economics and Peace”, demonstrou o 

aumento do número de manifestações violentas, mas também da criminalidade, quando 

comparado com resultados de 2009 e anos anteriores (Institute for Economics and Peace, 2010) 

e apesar de este Relatório não estudar directamente a causalidade dos fenómenos referenciados, 

assumia como provável que o aumento verificado se tenha feito sentir devido à crise económica 

e financeira.  

O aumento do desemprego e redução dos valores dos salários têm contribuído para 

agravar tensões existentes entre grupos sociais. O sentimento anti imigração tem vindo a 

amplificar reacções de violência em alguns países (nomeadamente na Federação Russa e na 

África do Sul). Restrições à imigração laboral foram propostas em diversos Estados membros da 

UE, onde se tem desenvolvido amplo apoio para a implementação de programas que promovam 

o retorno de migrantes ao seu país de origem (Awad, 2009).  

O impacto das severas cifras de desemprego manifestado entre os jovens está, 

consequentemente, associado a uma perda de esperança no futuro, arriscando conduzir um 
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significativo número destes para o crime. Deste modo o desemprego juvenil tem concorrido para 

fortalecer o potencial de agitação social e violência (Organização Internacional do Trabalho, 

2010), sendo demonstrado por alguns estudos americanos a existência de uma correlação entre 

os valores das taxas de desemprego e o aumento da criminalidade violenta. Normalmente os 

problemas acentuam-se nos subúrbios, podendo ser visível uma mudança na sua arquitectura 

com a utilização de mais medidas de segurança em alguns apartamentos e ruas, tais como 

grades e câmaras de videovigilância, embora o aumento de condomínios privados evidenciando 

um grau de seguridade estrema também sirva para ostentar poder económico (Rifkin, 1996). 

A análise da exclusão social tem de estar integrada na sociedade, na cultura, na política, 

e na economia e a crise de 2008 não tem facilitado a tarefa de prosseguir os objectivos do 

desenvolvimento globalizado que a Europa almejou para os finais do século passado, segundo 

Boaventura Sousa Santos, Portugal está a ser usado pelos comentadores estrangeiros como 

caso de estudo do que está errado no sistema financeiro da actualidade (Santos, 2011).  

 

O Emergir dos Conceitos   

A Pobreza 

Terá passado tempo no decorrer do transacto século XX, “até que a pobreza tivesse sido 

colocada no centro das atenções de políticos e de teóricos, pois sendo vista como uma “anomalia” 

na evolução normal da sociedade moderna, não carecia nem de intervenções sistematizadas 

orientadas pela sociedade, nem de teorias” (Bureau Internacional do Trabalho, 2003, p.9), 

colocando de lado as posições defendidas pela Sociologia francesa de Lenoir (1974), Paugam 

(1996) e Donzelot (1996). Depois foi o excluído assumido como prioridade - ultrapassando a 

observância que o pobre tinha tido no pretérito, plasmada em insuficientes medidas de políticas 

públicas, numa assistência social sofrível e julgadora, no aconchego do domínio religioso, em 
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abordagens que nada tinham de científico (Oliveira, 2004) - mas sem conquistar o estatuto de 

inserido.  

O pensamento subjacente assentava na conceptualização (simplista) de que os últimos 

duzentos anos referentes ao capital e à industrialização de sucesso, seriam suficientes para 

através de oportunidades de emprego, consumo e criação de riqueza, reduzir a pobreza; ou então 

através do crescimento económico, implementar acções compensatórias de tipo assistencialistas 

direccionados para prestar apoio aos mais desprotegidos. Nesta linha de razão considerava-se 

até, que as nações “ditas ricas” estariam livres da pobreza ou a teriam reduzido a níveis 

consentidos como “civilizados”, assim a pobreza estaria apenas irremediavelmente associada 

aos países subdesenvolvidos. “Sabe-se de facto que, infelizmente, esse é um dos maiores 

flagelos estruturais dos países subdesenvolvidos, atingindo persistentemente níveis de 

desumanização, de despojamento e de miséria indescritíveis” (Bureau Internacional do Trabalho, 

2003, p.9). Bastaria simplesmente que esses países imitassem os bons exemplos dos países 

mais desenvolvidos, e através dos processos de crescimento económico e de mais 

industrialização, a pobreza seria extirpada. Mas os Estados “ditos ricos” estão longe de estar 

libertos destes problemas, tendo mesmo demonstrado a sua absoluta incapacidade para 

erradicar a pobreza. Desde os anos Setenta que este mito tem vindo a ser desmentido, sendo 

vários os relatórios (UE, OCDE, PNUD e a Unicef, entre outros) de diversas organizações 

internacionais, estudos e obras científicas publicadas, demonstrativos do crescente agravamento 

da pobreza e exclusão social nas últimas décadas; não se revelando somente sob as formas 

tradicionais, como também com novas manifestações e modalidades do fenómeno (aumento do 

número de indivíduos sem-abrigo nas zonas urbanas, assim como da chamada “pobreza 

envergonhada/escondida” que atinge crianças negligenciadas e idosos isolados), tendo como 

resultado o alargamento das desigualdades entre indivíduos, classes sociais e nações. 



 158 

Enquanto que, por um lado, nos países mais pobres predominam as situações de 

escassez de recursos, traduzindo-se numa insatisfação de necessidades básicas (privação) em 

termos absolutos e numa marginalização face a padrões mínimos de vida; por outro, nos países 

mais ricos a escassez de recursos é mais relativa (face a um padrão de vida dominante ou médio), 

no entanto as situações de privação absoluta têm vindo a aumentar nos últimos anos (como seja 

o exemplo vertido na realidade que se constituí o aumento de população sem-abrigo, já referida) 

(Bureau Internacional do Trabalho, 2003, p13). 

Em torno da pobreza, enquanto fenómeno social, surgem diferentes abordagens teóricas, 

nomeadamente a socioeconómica (associada a uma situação de privação resultante da 

insuficiência de recursos económicos, relacionando-a com as noções de subsistência e de 

necessidades básicas) e culturalista (centrada no carácter antropológico de comunidades, 

famílias e indivíduos) (Rodrigues, Samagaio, Ferreira, Mendes e Januário, 1999, p.65), entre 

outras adiante explanadas. 

Abordagens essas, influenciadoras dos debates públicos sobre pobreza urbana e crónica, 

onde o foco é centrado no comportamento do pobre, na existência de uma cultura da pobreza e 

nas suas dependências várias (principalmente económicas), nomeadamente de protecção social 

estatal. Estes debates incidindo frequentemente sobre complexos conceitos de economia, 

apresentam-se incompreensíveis para a maioria dos cidadãos, contando com a participação de 

políticos, académicos e comentadores dos media com pouca ou nenhuma experiencia do que 

são as vivências nos territórios da pobreza. São argumentados com base em campos ideológicos, 

pretendendo definir em termos de serviços, subsídios e outros apoios o que deve ser fornecido 

ao carenciado, promovendo o aumento do grau de dependência e colocando a pobreza numa 

linha de fogo cruzado entre a ideologia e a retórica. E, neste contexto, comprovadamente se 

revelou importante ouvir o debate das vozes que têm directa experiência na aplicação de 

programas e politicas decididos para a exclusão social e pobreza – os destinatários 
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representando-se a si próprios (Khan, 2000). A manifestação destas opiniões trianguladas 

(políticos, académicos, representantes dos media) apresentando prelecções, geralmente, 

pseudotécnicas e em “circuito fechado”, têm inibido a participação dos indivíduos na 

desconstrução de ideias preconcebidas quanto às suas necessidades mais prementes. Este erro 

tem custado caro aos governos, pela implementação de medidas imprestáveis porque 

desajustadas das problemáticas reais.  

A pobreza e exclusão social continuam ao nível do discurso político e da formulação de 

políticas sociais como conceitos confundidos, mantendo-se a dificuldade na sua delimitação. Para 

Capucha (2005) a contribuição de Gordon (2000) está na demonstração que a discussão 

assumida em torno das noções de pobreza (adiante abordadas) se move à volta de definições 

semânticas, definindo que “a pobreza no geral significa não possuir as coisas que a sociedade 

pensa serem necessidades básicas e, adicionalmente, não ser capaz de fazer as coisas que a 

maior parte das pessoas tomam como garantidas seja porque não conseguem pagar para 

participar em actividades usuais, sejam porque são discriminadas de outras maneiras” (Capucha, 

2005, p. 74). 

A atenção que se passou a dar a estas fragilidades sociais motivou o estudo mais 

aprofundado das suas origens e manifestações. Desta forma, foi possível alargar o conhecimento, 

que até então tinha sido superficialmente compaginado, com a produção de investigação e 

relatórios, contributos demonstrativos da heterogeneidade destas realidades sociais inter-países 

e intra-países; sendo necessária a criação/adaptação de grelhas de observação e de análise, 

parâmetros ou indicadores de comparação, adopção de adequadas estratégias de intervenção e, 

finalmente, a aprovação e aplicação de políticas diversificadas.  

“Os sucessos alcançados nas últimas décadas na luta contra a fome, o analfabetismo, a 

mortalidade infantil, as doenças endémicas, a baixa esperança de vida à nascença, a falta de 

água potável e de saneamento básico, a falta de condições habitacionais, a desertificação e 

a degradação ambiental, entre outros, são uma pequena gota face a um “oceano”, traduzido 
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pela gravidade dos problemas por resolver e o aparecimento constante de outros novos 

problemas, tais como sejam as causas e consequências de conflitos e tensões étnicas, de 

genocídios e de deslocações maciças de populações, além de outros efeitos” (Bureau 

Internacional do Trabalho, 2003, p.10). 

 

As Nações Unidas decidiram considerar 1997-2007, como a primeira década para a eliminação 

da pobreza. 

Em 2000, após a Cimeira de Lisboa, a União Europeia definiu como aspectos centrais os 

objectivos de coesão social e do crescimento económico e do emprego, colocando ambos ao 

mesmo nível, para um verdadeiro processo de construção europeia (Bureau Internacional do 

Trabalho, 2003). 

Nesse mesmo ano de 2000, os objectivos definidos pela ONU para o Milénio apontavam uma 

nova meta para o ano de 2015, a redução em 50% dos níveis de pobreza extrema por colidir de 

forma directa com o exercício dos direitos fundamentais dos seres humanos, os direitos à 

cidadania plena, pois “a erradicação da pobreza e a luta contra a exclusão social” tornava-se “um 

dos principais desafios do desenvolvimento e dos direitos humanos do século XXI” (Bureau 

Internacional do Trabalho, 2003, p.12), por não ser possível continuar a “conviver” com um quadro 

como o que se quantificava: “quase 800 milhões de pessoas passam fome e não têm segurança 

alimentar e cerca de 1,2 mil milhões vivem com menos de um dólar por dia. Mesmo nos países 

da OCDE, quase 8 milhões de pessoas estão subalimentadas” (PNUD, 2000).  

Mas a consequência, de todo um rol de medidas implementadas durante o período 

mencionado, foi o aumento dos níveis de pobreza nas décadas seguintes, podendo em função 

do objectivo falhado colocar-se a seguinte questão, aguentará o Estado a pressão de incluir todos 

os indivíduos? Segundo dados do Eurostat as despesas com a protecção social contabilizaram 

27.3% do PIB na União Europeia, tendo tido sempre valores inferiores em Portugal, 24.9% em 

2004 (valor mais alto da ultima década), 17.8% em 2005 (valor mais baixo da ultima década) e 
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21.5% em 2011. Quando se analisa a estrutura dessas despesas verifica-se que uma 

percentagem significativa é direccionada para os benefícios sociais (96.2%) ficando em penúltimo 

lugar a exclusão social (1.4%) (Santos, 2011) com o que sobra, em suma. 

Definições de Pobreza  

Em 1984 a UE enquadrava pobreza como: “por pobres devem entender-se as pessoas, 

famílias e grupos de pessoas cujos recursos (materiais, culturais e sociais) são tão limitados que 

os excluem do nível de vida minimamente aceitável do Estado-membro onde residem” (Decisão 

do Conselho, de 19 de Dezembro de 1984, p.24). 

Mais tarde a investigadora Manuela Silva referia que “o conceito de pobreza assenta no 

reconhecimento de que há indivíduos, grupos sociais ou mesmo, povos inteiros que vivem em 

situação de privação de bens essenciais á satisfação das suas necessidades básicas” (Silva, 

1999); enquanto que “o conceito de exclusão tem subjacente a ideia de que as sociedades, no 

seu processo de desenvolvimento, tal como o conhecemos, marginalizam e, no limite, excluem 

indivíduos ou grupos sociais, da participação nos frutos do progresso económico-social, 

inviabilizando o seu acesso a direitos humanos constitucionalmente garantidos” (Silva, 1999). 

O conceito de pobreza, mais antigo, evoluiu também nas últimas décadas deixando de estar tão 

associado à insuficiência de recursos, nas modernas sociedades contemporâneas. 

Na abordagem de Pereirinha (1992) é feita uma distinção conceptual útil à abordagem do 

fenómeno sob o ponto de vista sistémico, referindo:  

“o conceito pobreza, analisado enquanto situação de escassez de recursos de que um 

indivíduo, ou família, dispõem para satisfazer necessidades consideradas mínimas, acentua 

o aspecto distributivo do fenómeno (a forma como os recursos se encontram distribuídos entre 

os indivíduos e/ou famílias e a sociedade). Enquanto que o conceito de exclusão social 

acentua os aspectos relacionais do fenómeno, quando encaramos este conceito enquanto 

situação de inadequada integração social” (Pereirinha, 1992, p.170). 
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E durante a Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Social em Copenhaga em 1995, pobreza 

absoluta foi definida como: "uma condição caracterizada por graves carências e necessidades 

humanas básicas, incluindo alimentos, água potável, saneamento, saúde, abrigo, educação e 

informação, portanto, dependendo estas populações, principalmente do acesso a uma gama de 

serviços” (p.1). Aceitando-se assim a definição encontrada pela Eurostat (2010) para a exclusão 

social:  

"um processo onde certos indivíduos são empurrados para a orla da sociedade e impedidos 

de participar plenamente em virtude de sua pobreza, ou falta de competências básicas e 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, ou apenas por razões de discriminação. 

Isso distancia-os das oportunidades de trabalho, de auferir de um salário e de obter adequada 

educação, assim como estabelecer redes sociais e comunitárias de actividades. Têm pouco 

acesso ao poder e aos órgãos de decisão, sentindo-se frequentemente impotentes e 

incapazes de assumir o controlo sobre as decisões que afectam as suas vidas, 

quotidianamente” (Eurostat, 2010, p.1). 

 

Alguns autores (Silva, 1999; Pereirinha, 1992; Capucha, 2005) têm reiterado a importância de 

distinguir exclusão social de pobreza, relacionando-os com o conceito de cidadania nas suas 

implicações de direitos e deveres. 

“A exclusão social é portanto um conceito mais abrangente do que a noção de pobreza, 

traduzindo-se pela ausência de vários tipos de poder: económico, de decisão, de influência e 

de participação na vida da comunidade, como exercício pleno dos direitos e deveres de 

cidadão. Ou seja, a exclusão social radica fundamentalmente na pobreza, embora não se 

resuma a esta: há pobres que não são excluídos socialmente dos seus contextos comunitários 

e há excluídos, sobretudo nos países ricos, que não são pobres do ponto de vista material” 

(Bureau Internacional do Trabalho, 2003, p. 18). 
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Neste âmbito, mais uma vez o critério de coesão social pode ser importante para a diferenciação 

entre pobreza e exclusão social: “pode haver pobreza sem exclusão social, como acontecia aos 

pobres do ancien-régime, em que os servos eram pobres, mas encontravam-se integrados numa 

rede de relações de grupo ou da comunidade. (…) Pobreza e exclusão social são, (…) realidades 

distintas e que nem sempre coexistem” (Costa, 1998, p.10). 

Tipos de Pobreza 

Actualmente podem ser consideradas como categorias gerais de pobreza: 

A. a privação fisiológica (condições materiais de vida): concentrada (1) no suprimento das 

necessidades básicas (alimentação, vestuário, abrigo, água potável, saneamento básico e 

educação), como mínimo elementar para prevenir doenças, malnutrição e ignorância; e (2) na 

definição de uma linha de pobreza (em relação aos níveis de rendimento e acesso a bens de 

consumo), vedando o ingresso aquilo que se pode chamar de “economia do bem-estar” e 

“referenciais e conforto”. 

B. a privação social: sendo a pobreza também vertida na incapacidade de “desenvolver uma vida 

longa, saudável e criativa e de usufruir de um nível decente de vida, com liberdade, dignidade, 

respeito por si próprio e respeito dos outros”. 

Soares (2000) apresenta também como divisões: 

• pobreza monetária (formulação próxima da privação fisiológica) –  correspondendo  aos 

rendimentos monetários da família, sendo simples a partir do calculo per capita avaliar se os 

proventos arrecadados (especialmente a partir do salário ou reforma) são suficientes para 

fazer face às despesas mensais de um dado agregado, esta dimensão exclui todas as 

abordagens de analise que vão para além do domínio financeiro; 

• pobreza segundo condições de vida (formulação comparada com a privação social) - definida 

a partir de um conjunto de bens e serviços, considerados como indicadores representativos 

de um determinado padrão de vida, relacionando-se assim esta categoria com os supra 



 164 

mencionados “referenciais de conforto”, não estando por isso directamente ligada à baixa de 

rendimentos mas sim à adequação e compatibilidade destes proventos com o padrão de vida 

que o individuo aspira para si. 

 

Alguns autores são (eventualmente demasiado) exaustivos na apresentação dos múltiplos 

significados que a pobreza pode assumir, assim como as suas dicotomias possíveis (Rodrigues, 

Samagaio, Ferreira, Januário, 1999), embora se observem intercepções evidentes com as 

divisões apresentadas: 

1) absoluta/relativa; “a pobreza pode ser considerada” relativa ou absoluta em função de um 

“limiar (…) de referência ou padrão de vida dominante na sociedade”; isto é, na pobreza 

absoluta estão em causa dimensões inerentes à noção de recursos e necessidades básicas 

(como sejam o rendimento, bens de capital, entre outros) enquanto que a pobreza relativa 

reenvia para a análise do fenómeno face aos padrões sociais em geral. “O traço 

característico do que é absoluto não é, nem a constância do tempo, nem a invariância entre 

sociedades, nem a concentração na alimentação e na nutrição. É a aproximação ao 

julgamento do que representa para uma pessoa essa privação, em termos absolutos mais 

do que em termos puramente relativos, quando comparados com os níveis gozados por 

outros indivíduos dessa mesma sociedade” (Gordon, 2000, p.51); 

2) objectiva/subjectiva; a pobreza objectiva é viabilizada pelo padrão de referência que sustenta 

a caracterização do pobre, enquanto que a pobreza subjectiva corresponde a representações 

de pobreza, construídas pelos actores e grupos sociais que estão em causa, introduzindo 

uma dimensão de percepção e perspectiva subjectiva; 

3) tradicional/nova pobreza; a pobreza tradicional está associada a uma situação crónica e 

enquadrada por um estatuto de inferioridade e desvalor; por outro lado a nova pobreza está 
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directamente relacionada com o progresso e globalização e com os seus efeitos no sistema 

produtivo; 

4) temporária/duradoura; na pobreza temporária observam-se fluxos de entrada e saída com 

carácter provisório porque delimitados no tempo, constituem-se como exemplo disto as 

relações de contratação laboral com vínculos precários e/ou enfraquecidos permanecendo 

os indivíduos neste estádio, por vezes, durante um longo período; a pobreza duradoura 

remete para a reprodução social e para o processo cíclico de regeneração nesta condição; 

5) urbana/suburbana; a pobreza urbana atinge diferentes grupos sociais, reflectindo problemas 

associados (e manifesta incapacidade para os resolver) a baixos rendimentos e desemprego 

ou precariedade no emprego (e na saúde), à falta de qualificações e associação de plúrimas 

problemáticas sociais tais como a toxicodependência, o alcoolismo, a deficiência, entre 

outros; a pobreza suburbana apresenta-se interligada com os problemas sociais emergentes 

do espaço suburbano pela sua relação com o espaço urbano (pressão da demografia 

associada à estrutura económica, como seja o caso da procura de habitação) originando 

desordenamento territorial, carência de infra-estruturas, com consequências no meio 

ambiente e na qualidade de vida destas populações. 

 

Em termos gerais, esta pobreza persistente, tradicional, urbana, e duradoura, espelhada 

na sociedade como um todo, tem sido permeável ao impacto de quatro revoluções recentes 

(Kahn, 2000): 

• a tecnológica, onde as exigências de mercado, neste domínio, se apresentam sob duas 

formas possíveis – a produção e o consumo, impondo-se o desafio da inovação. Assim as 

constantes evoluções tornam dispensável um grande número de trabalhadores quer pela sua 

substituição, quer pela sua incapacidade de evoluir tecnicamente, conduzindo a um 
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excedente de mão-de-obra com consequentes impactos no emprego e desenvolvimento 

social dos diferentes países; 

• a económica, dirigida pelas exigências de mercado - competitividade e lucro. Os indicadores 

de evolução dos mercados económicos ditam os preços de bens e serviços, assim como as 

condicionantes contratuais e salariais a que estão sujeitas os indivíduos, encontramos em 

Marx ampla abordagem a esta realidade social que se traduz pela luta de classes, atrás 

versado; 

• a demográfica, podendo apontar como centrais no envelhecimento da população mundial 

três factores: as baixas taxas de fertilidade, a elevada esperança de vida, e a geração baby-

boom que está a atingir a idade de reforma; obrigando assim a repensar políticas de 

natalidade, emprego e migração, pois muito do sistema de solidariedade estabelecido passa 

pelas prestações dos contribuintes para o financiamento e sobrevivência dessa protecção 

social. E estes aspectos em conjunto com as taxas de desemprego, as mudanças nas médias 

de idades exigidas pelo trabalho e os impactos sentidos na sociedade actual pela proporção 

de pessoas que não trabalham, revelam um prognóstico preocupante (Eurostat, 2008);  

• a política, cujas inadequadas respostas adoptadas, revelam que nem sempre os políticos 

conhecem as realidades do seu país. E muitas das práticas sociais implementadas com o 

propósito de inserir os pobres urbanos, são barreiras ao objectivo de reduzir a pobreza, por 

estarem assentes na implícita premissa que os pobres são pessoas diferentes e que 

respondem mais rapidamente ao castigo do que aos incentivos e confiança, assim ao invés 

de se obterem resultados exacerbam-se fragilidades:  

a) a maioria das politicas aplicam-se a circunstâncias e necessidades individuais e não a 

condições que afectem a comunidade inteira;  

b) os esforços em intervenções especificas e isoladas são bons modelos de sucesso 

esporádico, sem serem sustentáveis para respostas estratégicas de mudança real;  
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c) os cortes nos apoios e as atitudes punitivas são muitas vezes disruptivas piorando as 

situações;  

d) as imagens e linguagem usadas nos media, utilizadas para retratar a pobreza reforçam 

estereótipos e estigmatizam, afastando-os da sociedade geral. 

 

Nenhuma das linhas de pobreza abordadas tem uma definição consensual, sendo 

necessário a partir das últimas décadas do século XX, conferir uma nova avaliação às 

emergentes formas de pobreza, tornando-se possível analisar taxas de pobreza utilizando vários 

indicadores (taxas de natalidade, mortalidade, desemprego, escolaridade, habitação, 

dependência, entre outras habitualmente encontradas nos documentos oficiais) aceitando-se 

também poder defini-la através da percentagem de indivíduos que vivem com um dólar americano 

por dia. Com o propósito de (intentar) operacionalizar o conceito de exclusão social, utilizam-se, 

geralmente, nas análises técnico-científicas indicadores associados ao conceito de pobreza; por 

subsistirem dificuldades quanto ao conceito e às suas categorizações, têm-se vindo a utilizar 

indicadores (numéricos e quantificáveis, importados de outras áreas do saber, como por exemplo, 

o índice de Gini) com o objectivo de medir a severidade e intensidade da exclusão. No entanto 

os dados estatísticos e a sua análise não permitem aceder a todas as dimensões deste 

fenómeno, podendo ser apresentadas aproximações à realidade. É consensual adoptar os dados 

compilados pela agência Eurostat, como forma de registar e diagnosticar os impactos negativos 

do fenómeno, nas populações mundiais. Estas estatísticas deveriam assumir especial relevo na 

projecção de resultados para o futuro, de molde a sustentar o desenvolvimento de medidas de 

prevenção e intervenção. 
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A Exclusão Social 

Segundo Oliveira (2004) a exclusão terá de ser compreendida a luz de um quadro de 

articulação dialéctica entre a “aparência e a essência”, entre o “fenómeno e a coisa em si”, entre 

a “forma directa e a forma indirecta”, “forma de aparência e nexo interno” (Oliveira, 2004, p.183).  

Assim é defensável arrogar que a exclusão social se relaciona: 

A.factores macro (globais) ligados à sociedade e à ausência de oportunidades e respostas por 

parte daquela, às configurações estruturais da economia mundial e aos modelos de 

desenvolvimento, organização e funcionamento dos sistemas económicos e financeiros, 

predominantes no mundo num determinado período, com os seus valores, normas e princípios 

adoptados, impedindo assim indivíduos e grupos sociais de lhes acederem ficando desse modo 

privados do padrão de vida dominante e/ou em situação de desvinculação social.  

Estes aspectos são consonantes com:   

a) uma globalização manifestada no aumento da competitividade e da agressividade comercial, 

traduzidas na flexibilização e precarização das relações de trabalho, resultando por vezes em 

desemprego, redução ou falta de rendimento e instabilidade social, sofrendo os impactos das 

políticas públicas de âmbito nacional com orientação discriminatória; o recurso a novas 

tecnologias de informação e comunicações conducentes a efeitos negativos traduzidos numa 

infoexclusão difícil de ultrapassar; a degradação das condições ambientais levando à fragilização 

das condições de vida, sobretudo das populações mais desprotegidas; 

b) a perda da eficiência das respostas do Estado-providência e tendência para a liberalização 

das economias, deixando ao mercado a regulação económica e social;  

c) um individualismo crescente, com base na orientação cultural e comportamental dominante 

nas sociedades actuais, implicando e/ou resultando na redução ou ruptura das redes familiares, 

comunitárias e sociais, que tinham como finalidade a entreajuda. 
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Assim tomando como referência este tipo de factores é possível constatar que a mais recente 

discursividade política tem revelado uma ausência de preocupação com o aumento dos 

fenómenos de exclusão social e outros seus associados, parecendo ter sido abandonada das 

prioridades políticas a redefinição dos primados de saúde, educação, habitação, justiça e 

segurança sociais; inquietações que, no passado, a UE tinha plasmado em texto dirigindo a sua 

atenção para a componente social e o bem-estar das populações: (1) na protecção de 

oportunidades, pois não podendo a sociedade garantir condições de vida iguais para todos os 

seus cidadãos, deve empenhar-se activamente na promoção da igualdade de oportunidades; (2) 

no apoio ao acesso a recursos, serviços e competências, entre outras; “para transformar a teoria 

da igualdade de oportunidades e da cidadania activa em práticas reais e consequentes” 

(Bruxelas, COM (2007) 726 final); e (3) na defesa da solidariedade, construindo e preservando 

continuadamente a coesão social, a justiça social e os direitos a uma cidadania activa, tentando 

atenuar os impactos negativos das mudanças. 

A adopção da Agenda Social foi prova disso.  

A pobreza e a exclusão social integraram as agendas políticas nacionais e internacionais 

com o objectivo de se verem definidas estratégias comuns de combate aos factores 

precipitadores de exclusão, tais como: ameaças e riscos ambientais, insegurança, desemprego, 

alterações demográficas, conflitos armados, terrorismo, gestão dos recursos estratégicos, entre 

outros (Bureau Internacional do Trabalho, 2003) 

O principal objectivo da Agenda era a modernização do modelo social europeu a partir do 

desenvolvimento de duas vertentes estratégicas: (1) a confiança dos cidadãos com o propósito 

que estes sejam protagonistas de um processo de mudança com impactos no crescimento 

económico, fazendo uso de “uma abordagem intergeracional, uma parceria para a mudança e a 

necessidade de aproveitar as oportunidades proporcionadas pela globalização”; (2) o emprego 

(prosperidade), a igualdade de oportunidades e inclusão (solidariedade). Sendo evidente que o 
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sucesso da Agenda passava pela sua capacidade de envolver todos os segmentos da população 

europeia, nomeadamente: (a) desenvolvendo políticas de juventude e carreira profissional: 

sabendo-se que (frequentemente) as oportunidades de vida de cada indivíduo se encontram 

definidas pelos contextos: escola, familiar e ambiente envolvente. O investimento nesta área 

durante o período da infância e da juventude revela-se essencial para aumentar as oportunidades 

de vida. O mesmo emprego para toda a vida e a reforma antecipada são passado, actualmente 

observam-se estratégias de envelhecimento activo, com uma aprendizagem ao longo da vida 

reforçada e mais acessível, disposições laborais flexíveis, condições laborais seguras e 

inovadoras e mecanismos de protecção social modernos e eficazes a apoiá-las; (b) promovendo 

trabalho digno para todos, cumprindo assim uma solicitação da Comissão Mundial (pretensão 

que se inscreve nos Objectivos do Desenvolvimento do Milénio, compromisso assumido na 

Cimeira Mundial de Copenhaga), bem como a igualdade dos géneros, na inclusão e não-

discriminação activas. As oportunidades de vida não são distribuídas de forma equitativa nas 

sociedades actuais. A discriminação com base em deficiência, idade, religião, origem étnica ou 

orientação sexual é proibida, mas é ainda um entrave ao acesso às oportunidades. A promoção 

da igualdade e a erradicação da discriminação são prioridades essenciais na direcção da 

conquista da liberdade e capacitação pessoais; (3) na análise dos fluxos migratórios, da 

mobilidade e integração bem-sucedida e participação cívica, cultura e diálogo: a mobilidade dos 

europeus aumentará e os fluxos imigratórios sustentáveis são avaliados como necessários para 

que a Europa, possa fazer face aos desafios do envelhecimento e da redução da sua população 

em idade activa. A diversidade cultural europeia é fonte de enriquecimento humano e de 

inspiração à escala mundial; e (4) na monitorização e avaliação das evoluções demográficas e 

readaptando os regimes de protecção social, utilizando estratégias intergeracionais em vidas 

mais longas e mais saudáveis: obrigando a Europa a introduzir reformas sustentáveis (Bruxelas, 

COM (2007) 726 final). 
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E posteriormente foi difundido o lema da segunda fase da Agenda Social (2008) (Bruxelas, 

COM (2005) 33 final): “Uma Europa social na economia global: empregos e oportunidades para 

todos”, estando previsto ser da responsabilidade dos vários Estado membros promover 

estratégias e politicas que viabilizassem e assegurassem o desenvolvimento sustentável 

suportado por “um crescimento económico equilibrado e na estabilidade de preços, numa 

economia de mercado social competitiva, visando o pleno emprego e o progresso social, e num 

elevado nível de protecção e melhoria da qualidade do ambiente” (Bruxelas, COM (2007) 726 

final). Tendo para o período de 2007-2012, sido proposto pela Comissão uma nova estratégia 

subordinada ao tema: “A prevenção compensa”, patrocinando que um menor número de 

acidentes e doenças profissionais incrementam a produtividade, reduzem custos, reforçam a 

qualidade no trabalho e, deste modo, o capital humano europeu. 

Parece assim existir um significativo destempero e desconexão entre a realidade vivida 

na Europa durante a primeira década do século XXI, e o discurso amoldado na Agenda Social (e 

actualizações). Este texto encontra-se desfasado dos rígidos condicionamentos impostos pelos 

compromissos contratualizados entre as entidades económico-financeiras da UE e alguns 

Estados membros, sobrendividados; impondo austeridade em resposta à elevada dívida pública, 

o que em algumas economias se têm traduzido numa recuperação incerta e frágil (ONU, 2011). 

O aumentou das pressões para a consolidação orçamental em resposta aos débitos dos países 

europeus, limita severamente o espaço fiscal e as políticas economias adoptadas; especialmente 

para aqueles que acorreram aos programas de apoio do FMI, pois estão obrigados a diminuir as 

despesas públicas, a reduzir a área intervenção social de responsabilidade governamental e 

liberalizar ainda mais os mercados de trabalho, ficando patente que preocupação social foi 

adiada. É essencial que os governos tenham em conta as implicações sociais das suas políticas 

económicas, a ONU no seu relatório de 2011 advertia que as políticas de austeridade adoptadas 

em vários países, designadamente em Espanha e na Grécia, ameaçavam o emprego pondo em 
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risco o relançamento das economias e potenciando um agravamento da exclusão social; frisando 

que o problema em apreço não dizia apenas respeito às economias mais desenvolvidas, 

pretendia identificar impactos sociais imediatos e a longo prazo da crise actual enfatizando a 

necessidade de políticas sociais inclusivas.  

O progresso social sendo um dos pilares do desenvolvimento sustentável, deve assumir particular 

importância para os governos pois os investimentos sociais têm de ter prioridade nas políticas de 

desenvolvimento e estratégias de recuperação (ONU, 2011). 

Uma Europa que contrapõe à “crise da dívida” apenas austeridade acabará por colher 

“mais recessão, aumento do desemprego e desigualdade social”, defendeu a Presidente do 

Brasil, Dilma Rousseff, na Cimeira UE-Brasil, em Bruxelas, garantindo que o seu país está 

disposto a “assumir a sua responsabilidade” enquanto parceiro dos europeus. No entanto deixou 

um alerta aos presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu: “É preciso evitar que 

a população perca a esperança no futuro” (RTP, 4 de Outubro de 2011).  

Efectivamente, “a UE tem um importante papel a desempenhar na identificação de 

questões-chave, na estimulação de debates e na criação de ímpeto político para lidar com os 

desafios comuns à Europa” (Bruxelas, COM (2007) 726 final), sob pena de permanecer nos 

territórios da utopia, face à conjuntura actual e no domínio da contenção dos fenómenos de 

exclusão e pobreza. Abruptamente todas estas orientações e princípios parecem mais longe de 

serem alcançados. A Europa moderou o seu discurso começando (muito lentamente) a aceitar, 

mas com resistência em perceber, que num mundo intensamente globalizado a competitividade 

e o emprego dependem também de outros factores externos e mais complexos. Num contexto 

cujos objectivos sejam de crescente integração económica e intensa concorrência global, a UE 

tem de ser capaz de antecipar, suscitar e gerir as mutações económicas com maior eficácia. A 

aceleração dos processos de mudança económica assume importância ao nível das 

reestruturações, da deslocalização, da externalização, até mesmo da desindustrialização. 
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B. factores meso (locais ou sectoriais) estabelecidos como o conjunto de factores que, apesar de 

poderem ter origem nas políticas macro ou nos elementos culturais dominantes, têm um impacto 

mais significativo a nível geográfico ou sectorial, podendo estes dois aspectos atenuar ou 

acentuar a importância: (1) de atitudes culturais, preconceitos e comportamentos sociais de 

discriminação, reforçando a existência de culturas locais fechadas que acentuem a formação de 

guetos; (2) de políticas regionais que criam, reforçam ou isolam situações de pobreza e exclusão 

social: políticas de construção e modernização urbana que desalojem populações pobres e 

políticas de realojamento que dão origem a ilhas de exclusão social; (3) de práticas e decisões 

institucionais que discriminam minorias étnicas e não contrariam ou impedem a insuficiente 

acessibilidade das pessoas com deficiência aos serviços públicos, mas também que excluem, 

por acção ou omissão, outros grupos igualmente fragilizados (porque menos reivindicativos ou 

mais passivos), nas suas relações de atendimento, informação e prestação de serviços. 

Entende-se ser de acrescentar, nestes factores, preocupações com a evolução de alguns 

aspectos específicos da área da empregabilidade, pela sua importância como impulsor de 

inserção social. 

Nos anos anteriores à crise de 2008 tinham-se verificado progressos nos rácios do 

emprego, no entanto as taxas de homens e mulheres mais velhos, no emprego, permaneciam 

abaixo dos objectivos de Lisboa e Estocolmo para 2010. De molde a abordar este desafio que é 

o do envelhecimento humano na demografia, o Conselho Europeu de Estocolmo tinha acordado 

em 2001, que metade da população da UE, no grupo dos 55-64 anos deveria estar empregada 

até 2010 (Eurostat, 2008) antecipando então os decisores políticos formas de flexibilizar 

oportunidades de trabalho que interessassem aos mais velhos, atrasando a sua idade de 

aposentadoria.  

Assim perspectivava-se desenvolver medidas (tais como assistência para procurar 

emprego, criação de empregos adaptados às circunstancias dos trabalhadores, seguros de 
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emprego e aprendizagem ao longo da vida) com o propósito de aumentar a participação da força 

de trabalho: (1) possibilitar a flexibilização combinada com a segurança no mercado de trabalho; 

(2) promover os cuidados às crianças por forma a incrementar a participação feminina; (3) 

desenvolver estratégias de envelhecimento saudável e (4) abordar o trabalho não declarado. 

As linhas estratégicas sobre o emprego e força de trabalho orientado por Kim Kok, apontavam a 

urgência da adopção de uma política de envelhecimento activo centrado em incentivos 

financeiros adequados para encorajar períodos de trabalho mais longos, estratégias de 

aprendizagem ao longo da vida até mais tarde e melhoria da qualidade do trabalho. A Comissão 

“Livro Verde” confrontada “com as alterações demográficas, uma nova solidariedade entre 

gerações” concluiu que a Europa devia prosseguir com três prioridades: (1) modernização do 

sistema de protecção social, aumentando o rácio de emprego feminino e das pessoas idosas, 

inovando nas medidas de apoio ao nascimento e ajustando politicas de imigração; (2) assegurar 

um balanço entre as gerações, na gestão do tempo, na distribuição de benefícios de crescimento, 

e nas medidas de apoio às reformas e cuidados de saúde e (3) encontrar novas pontes ou 

ligações entre as etapas da vida em que os jovens encontram mais dificuldade em encontrar 

emprego. E os objectivos foram em parte conseguidos, a promoção do envelhecimento activo e 

saudável estimulou um número crescente de novos reformados a participar na vida económica e 

social (Eurostat, 2008).  

A Comissão pretendia um novo ciclo, em que estivessem articuladas as questões de 

políticas económicas a nível europeu, neste âmbito inscreviam-se quatro prioridades para o 

emprego propostas pelo grupo de missão Kok: (1) reforçar a adaptabilidade dos trabalhadores e 

das empresas; (2) estimular mais pessoas a entrar e a permanecer no mercado de trabalho; 

investir mais e de forma mais eficaz em capital humano e (3) assegurar uma execução efectiva 

das reformas através de uma governação melhorada (Bruxelas, COM (2007) 726 final). 
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Efectivamente a capacidade da UE, para aumentar a produtividade fazendo pleno uso dos 

recursos humanos, deveria desempenhar um importante papel na forma como a adaptação às 

transformações socioeconómicas (referencia) decorreria. A prática não apontou esta direcção 

como solução sustentável para o mercado de trabalho e o discurso adoptado pela Comissão roça 

o improvável na mais recente realidade histórica, politica, económica e social da Europa, em que 

se constata uma grave e insistente falta de emprego revelando taxas de desemprego nunca antes 

atingidas. Os objectivos da Comissão não sendo simples de equacionar, não podem aspirar 

resolver esta carência adequadamente sem recorrer à análise detalhada das muitas variáveis em 

presença, de molde a permitir a sustentação de medidas a tomar pelos vários governos em 

exercício. 

C. factores micro, ligados às histórias pessoais e familiares concretas: traduzidos pela 

vulnerabilidade e/ou desaproveitamento das capacidades e das competências dos indivíduos, 

que assim não têm recursos suficientes para participar plenamente na sociedade. 

Nos factores micro concernem também preocupações com a evolução demográfica e a 

sustentabilidade da segurança social pelos impactos que podem infligir nos indivíduos e na 

estrutura familiar, estas dimensões quando negligenciadas podem corromper a base de uma 

protecção social correctamente aplicada e consequentemente impeditiva dos processos de 

inclusão pretendidos.   

A partir das projecções demográficas divulgadas em cada 3 a 5 anos pelo Eurostat (2008), 

é possível situar os dados para as próximas décadas, previsões que representam um significativo 

número de desafios a enfrentar pelos diferentes países da UE. A ponderação e avaliação a 

efectuar a essas cifras deverá garantir a sustentabilidade da produção, adaptação e aplicação de 

políticas nas áreas da saúde, emprego e segurança social (Eurostat, 2008). 

A partir da influência dos plúrimos desenvolvimentos históricos, atitudes sociais e 

tradições atestam-se diferenças na estrutura familiar dos diversos Estados membro, no entanto 
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ocorrem características demográficas comuns nas realidades destes países, incluindo: a redução 

do número de casamentos, o aumento da média de divórcios e uma maior proporção de pessoas 

vivendo sozinhas; podendo, no entanto, a alteração observada na estrutura de idades da UE-27 

também explicar, em certo grau, o aumento de pessoas residindo sós, com consequente redução 

na taxa de natalidade.  

Na Europa o grupo que mais aumentará nos próximos anos será o das pessoas com 80 

ou mais anos (com a expectativa de se viver mais tempo) prevendo-se que passem a viver fora 

da família sendo necessário como consequência, cuidados de saúde especializados, casas 

adaptadas, transportes/mobilidade facilitada e outras infra-estruturas públicas para dar resposta 

às demandas desta faixa etária, sendo este o maior desafio. Um elevado número de pessoas 

isoladas é (e será) encontrado junto dos idosos, colocando, também, várias preocupações ao 

nível de uma eventual vulnerabilidade social, por deficit de laços ou ligações privilegiadas e de 

suporte. A carência de serviços deste tipo não depende da dimensão do grupo, mas sim de 

garantir a sua futura saúde. A proporção de pessoas muito idosas (80 ou mais anos) é expectável 

que triplique em todo a UE-27 (cerca de 50 milhões de pessoas) e a sua importância será 

considerável em 2050, tendo a possibilidade de contabilizar cerca de 11.2% da população da UE-

27 (indivíduos entre os 35 a 39 anos, serão apenas de cerca de 3%, para ambos os géneros); 

estando o rácio de dependência na UE-27 projectado para aumentar de 48.8% em 2006 para 

77% em 2050 (Eurostat, 2008).  

A Alemanha e a Itália sentirão a alteração mais significativa no curto-prazo, onde as 

pessoas com 65 ou mais anos já representavam em 2010, 20% da sua população. 

Simultaneamente, o número de europeus que não trabalha por razão da idade continua a 

aumentar – com incontornáveis impactos nos plúrimos sistemas de protecção social europeus - 

facto que provocando um incremento na taxa de dependência das pessoas idosas, se apresenta 

como uma preocupação presente para população activa, na medida em que tem de conseguir 
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providenciar e garantir respostas sociais, pensões, cuidados de saúde, serviços privados e/ou 

institucionais.  

A emergência de todos estes números levou a que os diversos governos europeus 

avaliassem como necessário uma reforma relativa às pensões, que entretanto começou a ser 

realizada em vários países dos Estados membros; mas nesta matéria um outro problema se 

apresentou premente, o aumento da proporção de pessoas que na UE, não atingem os 65 anos 

e se reformam (em 2004 havia uma pessoa inactiva - jovem ou idosa - para cada duas em idade 

activa, em 2050 existirão três pessoas inactivas por cada quatro em idade activa). Como fazê-lo 

de forma sustentada? Actualmente, em Portugal, 1,6 contribuintes suporta a pensão de 1 

beneficiário; a manutenção desta situação só pode conduzir a um aumento de impostos (Barreto 

in press, 2012), revelando tão-somente este dado, a importância de monitorizar a evolução 

demográfica.  

Os custos destas dependências para a segurança social serão consideráveis, estando por 

contabilizar aqueles que irão recair na exclusão social e pobreza.  

Apesar da anuência com a existência de factores macro, meso e micro exposta, uma 

diferente abordagem é possível revelando a existência de: indicadores societais ou filogenéticos, 

por não poder ser ignorada a presença de factores que sendo completamente externos às 

populações e seus dirigentes, condicionam incontornavelmente os seus quotidianos; e individuais 

ou ontogenéticos, frequentemente inerentes á condição do indivíduo excluído, obrigando a uma 

intervenção que deverá ser cada vez mais projectada de forma particularizada.  

A.Indicadores societais ou filogenéticos: 

a) Dimensão clássica: (1) históricos, algumas nações pelo seu percurso histórico são mais 

susceptíveis de experimentar condições de exclusão no seio das suas populações; (2) políticos, 

as tomadas de decisão são muitas vezes distantes das realidades nacionais, desajustadas e 

promotoras de desigualdades no mundo global (uma espécie de Efeito Borboleta aplicado aos 
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fenómenos da globalização), ou pelo menos não desencadeadoras de processos de inserção; (3) 

geográficos, ao longo do século XX as reflexões sobre desenvolvimento e progresso fizeram-se 

assentando nas localizações dos diversos países (centrais ou periféricos/de norte ou de sul), 

discutindo-se os impactos das limitações impostas pelas suas fronteiras territoriais nas 

modalidades de exclusão observadas. 

b) Dimensão tecnológica: (1) ambientais e climatéricos: as tecnologias não são livres de 

desperdício e lixo tóxico, alguns lugares do planeta têm sido eleitos como lixeira, criando para as 

suas habitantes situações de doença e fragilidade social; o clima influencia a produção e a 

qualidade de vida das populações (epidemias, pragas, secas, degelos); (2) económicos, a 

evolução e a modernidade das economias (de mercado) determinam (e reduzem) a distância 

entre os países industrializados e desenvolvidos, penalizando os menos preparados para as 

exigências globais, actuais. 

c) Dimensão intelectual: (1) religiosos, o emergir dos fanatismos de crenças com expressão de 

violência têm tido os seus impactos, movimentando para certos territórios confrontos bélicos de 

extrema brutalidade, estigmatizantes e debilitantes dessas sociedades; (2) culturais, a não-

aceitação da diversidade e multiculturalidade tem provocado atitudes irreflectidas por parte de 

alguns governos, dificultando ou até mesmo, impedindo a inserção. 

B.Indicadores pessoais ou ontogenéticos: 

a) Dimensão pessoal: (1) idade, há fases de vida mais críticas do que outras, continuando a 

apresentar-se como mais vulneráveis os grupos de crianças e idosos (geralmente associada ao 

aumento de cuidados de saúde e grau de dependência física), especialmente quando expostos 

a situações de pobreza e exclusão social; (2) género, ser mulher mantem-se um preditor de 

insucesso e exclusão, sendo disso prova as estatísticas relativas ao (des)emprego, e aos 

salários; (3) etnia, o preconceito e a discriminação podem ter impactos conduzindo à 

incapacidade do próprio para criar oportunidades gratificantes para si, podendo inviabilizar a 
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ascensão ao sucesso; e (4) cultura, é um somatório de factores, que geridos de forma adequada 

funcionam a favor da promoção da inclusão dos indivíduos, mais bem preparados. 

b) Dimensão económica: (1) emprego, apresenta-se como a principal fonte de receita mensal, 

não aceder a este mercado ou aceder de forma deficitária terá impactos negativos no percurso 

de inserção do individuo; (2) origem do rendimento, é determinante para a manutenção da 

inserção, se for possível o individuo e a família devem tentar diversificar a forma de captar 

recursos financeiros; e (3) habitação, as deficitárias condições de habitabilidade são 

condicionantes nas crianças e na família, particularmente nos seus processos de aprendizagem 

e ao nível das competências sociais básicas.  

c) Dimensão saúde (psicológica e física): (1) o estado de saúde influencia directamente o 

rendimento pela medida da produtividade do individuo, que simultaneamente tem de suportar as 

despesas realizadas com os cuidados médicos. Assim a incapacidade por razão de doença 

(sobretudo de tipo crónico) pode conduzir ao empobrecimento e à exclusão social; e (2) o 

comportamento aditivo e os consumos de substâncias podem estar na origem de exclusão ou 

apresentar-se como obstáculo à inclusão.  

d) Dimensão investimento individual: (1) educação, sendo mais abrangente do que a escolaridade 

representa um importante indicador para a inserção: uma formação rica, variada e exigente 

preparará melhor o individuo para os desafios da sociedade do futuro. A população excluída 

possui, frequentemente, fracos níveis de educação e de formação profissional, o que constitui 

uma desvantagem para a sua integração no mercado de trabalho; a relação entre educação e 

exclusão pode formar um “ciclo vicioso”: em que os baixos níveis de escolaridade acentuam a 

vulnerabilidade face à pobreza e à exclusão social; (2) escolaridade, as ferramentas adquiridas 

pela formação capacitam o individuo a ultrapassar reptos profissionais; (3) estado civil, são mais 

vulneráveis as “famílias monoparentais” [(famílias com apenas um dos progenitores, o pai ou a 

mãe, coabitando só com os seus filhos (Relvas e Alarcão, 2002), nestas, a geração dos pais está 



 180 

apenas representada por um único elemento (Alarcão, 2002)]; em que a não obtenção do suporte 

da “família alargada” (na qual estão incluídos outros familiares, como por exemplo os avós) pode 

também constituir-se como um handicap social [(nota: a “família nuclear” é constituída pelos pai, 

mãe e filho(s)]; (4) família, o agregado pode traduzir-se como meio para a integração ou como 

causa de exclusão, à semelhança do que é referido quanto à perpetuação intergeracional dos 

ciclos de pobreza; (5) património social, os amigos são tidos como recursos, inseridos numa mais 

abrangente rede social de apoio, a sua inexistência debilita as bases de integração social do 

individuo; e (6) actividades de tempos livres, estas constituem-se como um complemento à 

escolaridade preparando o individuo para os diversificados e exigentes desafios que o quotidiano 

coloca nas varias áreas de experiencias sociais. 

As formas de expressar modalidades de exclusão são tão vastas quanto as formas de a 

alcançar, ficando assim demonstrado que aquilo que é preconizado por Veríssimo (1999): 

“excluído é uma palavra a caminho da obsolência (…). Deve ser substituída por “colateral”. No 

mundo monopolar do sucesso liberal, existem os incluídos e os colaterais” (Veríssimo, 1999, p.3), 

não podia estar mais errado. Enquanto que danos colaterais são consequência de riscos que se 

podem correr e nos quais as perdas são aceitáveis, na exclusão social isso nunca pode acontecer 

- a ignorância e a passividade de anteriores décadas, conduziram a uma diferente leitura dos 

fenómenos de pobreza e exclusão, sendo hoje considerado como das situações mais intoleráveis, 

mais injustas e de maior ameaça à paz e ao desenvolvimento no mundo da actualidade (Bureau 

Internacional do Trabalho, 2003). 

E uma conclusão inquietante pode sempre ser colocada em perspectiva (figura 2), a de 

que o destino da exclusão social consegue estar garantido se não for: (1) reequacionado o papel 

do Estado no negócio, na distribuição do lucro e no financiamento da segurança social; 

reorganizado o estatuto das organizações de resposta social compativelmente com o peso que 

assumem na qualidade de terceiro sector; (2) reconsiderados os impactos da não acessibilidade 
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ao emprego apesar dos discursos de produtividade e competitividade, na medida em que as 

referidas questões económicas têm empurrado as populações para territórios de exclusão 

através de uma forte prevalência da componente de desemprego (os novos pobres); e (3) 

reavaliada a ocorrência de uma evolução demográfica desvantajosa que continua a proliferar na 

Europa, pondo em causa a harmonia dos discursos políticos assentes na progressão económica 

e no desenvolvimento social, com impactos na sustentabilidade da segurança social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2 – quatro eixos do círculo de exclusão  

 

Segundo Oliveira (2004) parece existir na noção de exclusão, tendência para funcionar 

como:  

Factores pessoais, grupais (comunidade) e culturais, 
extensíveis aos relacionais (família e vizinhança)  

Indicadores económicos (crise) – 
impactos nos novos pobres e 

perpetuação dos ciclos de pobreza e 
exclusão 

Evolução demográfica e migração 
Exclusão 

Social 

    
Medidas políticas de Protecção e Cidadania 
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A. conceito descritivo, sendo na lógica inerente ao sistema do capital (fazendo depender entre si, 

três vectores das modernas sociedades de consumo: o emprego, a produtividade e a 

competitividade, que condicionam e determinam muito da circunstância de ser/estar excluído), 

que (aparentemente) a exclusão encontra a sua aplicação mais adequada: 

1) domínio económico-produtivo, os modelos mais sofisticados de produção e gestão, 

produzem novas formas de desemprego ou seja, figuras de exclusão do mercado de 

trabalho. Assim nos tempos modernos podemos reconhecer um “fenótipo da pobreza”, 

configurado nas formas de “descontratualização” do trabalho, nas diferentes variações dos 

modelos actuais de exploração e no não acesso à propriedade (terra ou casa); em suma 

todas estas realidades são descritas por Fontes (1997) como formas de exclusão e inclusão 

forçada (Fontes, 1997), pois as sociedades não tendem para a inclusão em todos os 

momentos da sua existência; 

2) relações político-sociais, todas as circunstâncias de não acesso aos serviços de saúde, 

educação, segurança social, habitação, suporte e aconselhamento legal, etc. podem ser 

apontados como aspectos simples ou em acumulado, de exclusão aos direitos de cidadania; 

3) representações simbólico-culturais, todas as condições que englobam: discriminação, 

afastamento do convívio social, estigmatização, negação do acesso à cultura e ao 

conhecimento, são passíveis de ser apontadas como situações de exclusão em relação a 

determinados contextos de valorização social e pessoal e saber.  

(os pontos 2 e 3 encontram enquadramento na explanação sobre cidadania deficitária).  

Cumpre ressaltar que as condições apontadas anteriormente só por si não significam a 

exclusão absoluta, tratando-se mais de uma descrição de possíveis formas de aparecimento do 

fenómeno (Oliveira, 2004; Xiberras, 1996). 

B. conceito interpretativo; 

“Se a exclusão for retirada de uma rede categorial ampla e tomada como conceito 

interpretativo independente, há sérios riscos de se explicar a realidade social exactamente 
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como ela não é. Se for perdido de vista que o limite interpretativo da exclusão são as 

realidades parciais claramente localizadas, arrisca-se a enveredar pelo caminho indutivo das 

ciências empíricas da natureza e do método experimental, o que é absolutamente inadequado 

em termos de compreensão da realidade social” (Oliveira, 2004, p.184).  

 

C. conceito operativo;  

“A tomada da exclusão como conceito independente do referencial teórico abrangente faz com 

que o fenómeno e a essência sejam percebidos como coincidentes. Deste modo, as formas 

imediatas de exclusão são compreendidas como quadros patológicos de disfuncionalidade. É 

esta a perspectiva da maioria das políticas de institucionalização da sociedade civil, dos apelos 

à cidadania, das políticas inclusivas etc. No nível da conceituação operativa, é preciso superar 

dialecticamente as antinomias - in/out; establishment/outsiders; inclusão/exclusão – e 

instaurar praxis histórico-sociais de negação da negação. Em muitas ocasiões, então será a 

luta pelo reconhecimento, e não pela inclusão, o caminho dessa construção” (Oliveira, 2004, 

p.185). 

 

A exclusão social apresenta-se demasiadas vezes e nos mais variados contextos (opinião 

pública, práxis politica, discurso cientifico, entre outros), como uma realidade mal explicada, 

constituindo-se assim como um obstáculo enganador para o design de intervenção. E se por um 

lado (1) a sua globalização, é perniciosa para a sua solução, subtraindo-lhe a identidade, não 

permitindo encontrar um caminho só seu e intercepta-a com outros tantos fenómenos entretanto 

absorvidos (como por exemplo, a marginalidade); por outro (2) o conhecimento que se tem ou 

julga ter sobre a exclusão, pode constituir-se como ideia/obstáculo e tornar-se contra pensamento 

(Bachelard, 1938), traduzido na frequência em que se intervém neste fenómeno de modo 

desfocado ou sectariamente, e consequentemente ineficaz (Xiberras, 1996).  
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O Perfil do Excluído 

Investigações Desenvolvidas em Psicologia 

Foi demonstrado por Maslow (1943) a existência de cinco níveis básicos de necessidades 

humanas (fisiológicas, segurança, sociais, auto-estima e auto-realização), sugerindo este autor 

que os indivíduos procuram satisfazer essas privações numa lógica de escala, iniciando sempre 

pelas necessidades menores (biológicas) que, depois de satisfeitas, dão espaço a que surjam as 

necessidades maiores (psicológicas) (Maslow, 1943). Assim, os factores essenciais à 

sobrevivência em sociedade (numa primeira abordagem) e as respostas em termos de qualidade 

de vida (assentes na expectativa de aceder a outros bens de consumo e conforto) carecem de 

diagnóstico, devendo passar a constituir-se como necessidades colmatadas, caso contrário 

assiste-se a um grau considerável de frustração e incapacitação nos indivíduos, pois tal como 

refere Xiberras (1996) a exclusão apresenta factores visíveis (insucessos) e factores invisíveis 

(desconfiança, rejeição, ódio) (Xiberras, 1996).  

Tem sido, pela Psicologia, desenvolvida alguma investigação de molde a intentar 

ultrapassar modelos exclusivamente sociológicos, embora os psicólogos demonstrem menos 

interesse científico pela forma como as pessoas detectam ameaças à inclusão, do que como 

respondem a essas ameaças quando elas são detectadas. Em face a isto, existe uma maneira 

de endereçar a questão: como é assinalada exclusão social? É-o a partir da identificação de 

algumas vantagens de pertença a díades ou grupos.  

O modelo sociométrico (Leary e Baumeister, 2000) determina que a auto-estima é 

baseada na quantidade e na qualidade das relações sociais, os humanos processam um sistema 

de monitorização altamente sensitiva para detectar ameaças de exclusão social. Segundo Leary 

e Baumeister, este sistema de detecção é mais sensível ao decréscimo do que ao aumento de 
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pertença (Hasalton e Buss, 2000) e ópera de forma automática ou seja, continuamente, 

involuntário e inconsciente.  

Existem modelos (Pickett e Gardner, 2005; Romero-Canyas e Downey, 2005) 

interessantes que apontam para a razoável assunção de que as adaptações e alertas para as 

ameaças de exclusão são prévias - antes mesmo das formas de exclusão aparecerem - são 

funcionais, criando e mantendo as relações sociais. No entanto estes autores, não discutem 

vários aspectos importantes acerca desta detecção: 

• o que são, exactamente, essas adaptações evolucionárias que alertam as pessoas para as 

ameaças de rejeição? 

• como é que a identificação dessas adaptações nos ajudam a compreender os 

comportamentos e as situações que servem de pista às ameaças de rejeição? 

• qual é a natureza do processo perceptual e de julgamento que alerta os indivíduos para essas 

ameaças? 

 

Muitos modelos de sociabilidade humana (van Vugt e van Lange, 2006) argumentam que 

a cooperação (por exemplo caça e partilha colectivas, defesa do território colectivas) tem um 

número de benefícios para a sobrevivência e reprodução. Alguns desses modelos (Alexander, 

1979; Tooby e Cosmides, 1988) defendem que essa cooperação é mais provável de aparecer e 

florescer quando é localizada intragrupo. 

Os humanos são verdadeiramente criaturas sociais pois não só estabelecem e 

desenvolvem afiliações rápidas a partir de circunstâncias sociais breves (Brewer, 1979), como 

prosseguem nessas afiliações na ausência de intenção ou consciência (Lakin e Chartrand, 2003). 

As tendências sociais estão tão enraizadas, que alguns autores identificam esta conexão 

social ou de pertença, como uma das mais fundamentais necessidades humanas (Baumeister e 

Leary, 1995; Bowlby, 1969; Maslow, 1955; Pittman e Zeigler, 2007). 
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Quando os indivíduos percepcionam ameaças a esta pertença, que é a sua (assumindo-

se também o status como uma necessidade básica), essa ameaça provoca poderosas emoções 

e motivações. A antecipação ou ocorrência de exclusão social evoca uma variedade de emoções 

negativas, tal como fúria, tristeza e medo (Williams, 2001) sentindo o indivíduo de muitas 

maneiras a activação fisiológica e psicológica de dor física (Eisenberger, Lieberman e Williams, 

2003; MacDonald e Leary, 2005).  

As pessoas mobilizam um arsenal de estratégias para lidar e se adaptar a esta exclusão 

(Williams, 2007), incluindo: retaliação dirigida sobre quem considera responsável, verificando-se 

posteriormente um aumento de fúria, hostilidade, agressividade e até mesmo a agressão contra 

as pessoas em geral; retirada dos contactos sociais ou evitamento auto consciente; aumento da 

sensibilidade social; e renovados esforços em direcção a conexão social. 

Esta gama de comportamentos e emoções ocorre no individuo quando ameaçado. 

Nos distintos contextos sociais existe uma grande diversidade de respostas à exclusão 

social podendo sugerir uma variedade de emoções adicionais, que os diferentes tipos de exclusão 

também activam.  

Em certas circunstâncias as pessoas recebem explícito feedback no que diz respeito à 

sua afiliação (pobre) em relação a um grupo ou a uma pessoa específica, sendo directamente 

rejeitado. Noutras circunstâncias a pessoa recebe uma indicação mais implícita sobre a sua falta 

de conectividade social e é passivamente rejeitada.  

No entanto ambas as situações representam uma significativa ameaça à sua pertença. A 

experiencia de ser rejeitado é diferente da experiencia de ser ignorado mas ambas podem evocar 

motivações no que diz respeito (respectivamente) a um sentimento de insegurança versus a 

capacidade de avançar nos contactos sociais, esperando-se que essas motivações forneçam 

insight sobre porquê diferentes instâncias de exclusão provocam diferentes tipos de reacção. 
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Leary (2005) propôs que as experiencias de exclusão são, não só influenciadas pela forma 

como alguém se sente avaliado pelos outros, como também pela história social que sustenta 

esses sentimentos. 

Num estudo realizado para sustentar esta perspectiva teórica, um primeiro grupo de 

participantes que iniciou a experiencia sendo submetido a um feedback positivo nas interacções 

iniciais com o parceiro e que posteriormente se transformam em feedback negativo (em 

crescendo), relataram mais fúria, tristeza e ressentimento do que os membros de um segundo 

grupo participante no mesmo estudo, que tinha recebido constantemente feedbacks negativos 

desde o início. 

Assim se verifica que as experiencias previas de exposição à exclusão social, alteram a 

forma como a exclusão é experienciada e vivenciada. 

Williams (2001, 2007) estabeleceu ainda outra distinção entre os diferentes níveis de 

exclusão social, referindo como particulares instâncias de exclusão podem ameaçar outras 

necessidades fundamentais tais como, auto-estima, auto controlo, sentimentos aliados às 

necessidades de pertença e afiliação. 

Análogas investigações suportaram que os participantes que são socialmente excluídos 

e depois experimentam a perda de controlo (ouvindo ruídos aversivos que não podem alterar, 

variável manipulada pelo experimentador), subsequentemente agem com mais agressividade do 

que os que são excluídos mas mantêm a capacidade de controlar o seu ambiente (escolhendo 

eles próprios quando o ruído pode começar, no caso desta experiencia) (Warburton, Williams e 

Cairns, 2006). 

Nesta complexa experiencia pode concluir-se que os que podem exercer controlo sobre o 

seu ambiente, não demonstram mais agressividade dos que receberam aceitação social inicial. 

Assim a experienciação de ameaças decorrentes da exclusão também dependem de como estes 

sentem que estão a ser satisfeitas as suas outras importantes necessidades. 
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Uma outra distinção foi explorada por Maner, DeWall, Baumeister, e Schaller (2007) 

dizendo respeito à antecipação de riscos e recompensas envolvidas nos contactos sociais 

seguidos de exposição à exclusão. Maner e colaboradores (2007) demonstraram (em 

investigação laboratorial) que depois de se ter passado pela situação de ser excluído, as pessoas 

que tiveram a oportunidades de restabelecer laços sociais, avaliaram as interacções com os 

pares mais favoráveis e recompensaram mais generosamente a tarefa executada por esse par. 

No entanto pessoas que não tiveram acesso a essa oportunidade depois do processo de 

exclusão, ou porque a pessoa com quem tinham a expectativa de interagir era directamente 

responsável pela exclusão inicial ou por possuírem medo crónico de apreciação negativa, 

avaliaram o seu par mais negativamente e administraram menos gratificação (Leary, 1983). Tal 

como Leary (2005) verificou, podem considerar-se diferenças nas circunstâncias potenciadoras 

das experiencias de exclusão: ao invés de se focar particularmente a atenção na história prévia 

da pessoa, de aceitação ou exclusão, relativamente a uma relação social particular, é 

fundamental examinar como a exclusão é comunicada/recebida pelo individuo, se de forma 

explícita, directa ou activa, se de forma implícita, indirecta e passiva. 

Maner e colaboradores investigaram como as preocupações motivacionais associadas às 

instâncias activo versus passivo de exclusão influenciam os pensamentos e comportamentos 

tendo em vista a possibilidade de futuros contactos sociais: no entanto ao invés de se especificar 

se os indivíduos são pró-sociais ou anti-sociais, deve avaliar-se a tendência geral de como se 

processa a retirada de contactos sociais e as suas ruminações de como a exclusão de futuro 

pode ser evitada. 

Em várias circunstâncias sociais a exclusão envolve ser activamente rejeitado. Em outras 

ocasiões, a exclusão é mais implícita, sendo o sujeito passivamente ignorado. Ambas as 

situações acontecem num largo espectro de contactos sociais.  
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É também possível ser-se simultaneamente rejeitado e ignorado: por indivíduos 

específicos e por largo grupo; por quem nos é próximo e por completo estranho; e em breves 

incidentes isolados e episódios regulares e recorrentes. 

A decisão de rejeitar ou ignorar alguém pode ser inspirada por uma infinidade de razões 

várias, podendo ser percebidas de forma evidente ou completamente opaca, pelo infeliz alvo 

destas acções, o que determinará a sua posterior reacção a contactos futuros com os seus pares, 

com ou sem dor social (adiante abordada). 

Paugam (1996) assume que nos últimos anos o sentido da exclusão se alterou, 

actualmente não se trata somente de dar importância ao reconhecimento de que existem grupos 

sociais que se encontram em situação de exclusão real, mas antes identificar os processos que 

conduzem a essa mesma condição, as actuais realidades sociais passíveis de ser inscritas num 

quadro de exclusão não se revêm na “definição que lhe deram Kanfler nos anos sessenta ou 

Lenoir nos anos Setenta. Não se trata mais de designar um ou dois grupos sociais caracterizados 

por uma exclusão de facto, mas sobretudo de sublinhar a existência de processos que podem 

conduzir a situações extremas” (Paugam, 1996, p.15). Merrien (1996), reforçando esta ideia, 

preconizou “se, nos Estados Unidos, o interesse é sobretudo pelos indivíduos, pelos grupos 

caracterizados por comportamentos desviantes, marginais, ilícitos, na França, onde nasceu o 

termo exclusão, o interesse é sobretudo nos processos” (Merrien, 1996, p.423). 

É assim apresentado pela exclusão “uma dialéctica própria, ou seja, ao mesmo tempo que 

a população é vítima de exclusão, gera uma identidade que rejeita os outros e os exclui também” 

(Willis, 1977). Willis (1977) observou também que a população excluída tende a criar divisões no 

seu seio, podendo esta manifestar-se em função de critérios étnicos, da sua localização no bairro 

comunidade ou na cidade ou, simplesmente, em função da equipa de futebol que cada um apoia, 

gerando problemas de rivalidade entre os próprios membros da comunidade. Excluem-se os 

outros, tanto por agressão (forma activa) como por ruptura de laços (forma passiva); ao mesmo 
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tempo é-se excluído pelos demais. Esta dialéctica consiste então num processo que 

continuadamente vai acentuando a exclusão e dificultando processos de inserção (Young,1999). 

Neste âmbito, deve ser referenciada a manifestação de situações de hétero-exclusão e 

de auto-exclusão: sendo que na primeira situação é a sociedade que afasta do seu seio os 

indivíduos que identifica como incapazes, por revelarem dificuldades para estar “in” (Oliveira, 

2004; Donzelot, 1991) ou seja, à altura das exigências que lhes são colocadas, a hétero-exclusão 

parece assim ser infligida pelo meio a quem se apresenta com algum grau de exclusão; enquanto 

que numa segunda circunstância pode existir uma inibição em relação aos contactos sociais que 

conduza o indivíduo a infligir a si próprio uma conduta de evitamento, logrará existir tendência 

para que a auto-exclusão seja potencialmente evidenciada pelos indivíduos em situação de 

pobreza na sua relação com uma sociedade avaliada como agressiva ou potencialmente 

estigmatizante. 

Desta forma torna-se evidente que o percurso da inserção é duplo: é preciso que o 

indivíduo seja inserido numa comunidade, sendo simultaneamente necessário que a sociedade 

o acolha como membro.  

Pode estabelecer-se uma certa analogia com o processo ocorrido na síntese proteica. A 

vida celular está dependente de uma complexa rede de reacções de natureza bioquímica que a 

cada instante ocorrem nas células. As enzimas (proteínas com a função de catalisador dessas 

reacções) participam em todas as reacções químicas e sem esta proteína especializada, a vida 

não poderia existir na forma como a conhecemos. A actividade biológica de uma proteína permite-

lhe reagir quimicamente com um tipo ou pequeno grupo de outras moléculas. Para que se 

observe uma qualquer reacção é necessário que exista aproximação entre os átomos apropriados 

da substancia reagente e a configuração morfológica da proteína, supondo-se então que 

moléculas de várias substâncias se consigam adaptar à superfície das moléculas proteicas com 

as quais vão reagir (Baker e Allen, 1975). 
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Sob a actuação das enzimas pode usar-se como modelo explicativo (simplificado) a 

afinidade com o funcionamento de uma chave na fechadura, correspondendo a enzima à chave 

que abre a fechadura, sendo a molécula dividida pela acção enzimática. A chave também serve 

para fechar a fechadura (reacção inversa). A chave pode ser retirada, estando pronta para 

funcionar em fechadura semelhante (Modelo “Chave – Fechadura”). No entanto, nem sempre 

este funcionamento resulta com total sucesso. Essa dificuldade pode ser ultrapassada se 

considerarmos as enzimas “flexíveis” (como uma luva que se veste) e não rígidas, sendo a 

especificidade da enzima apenas parcial – assim quando o substrato adequado se liga a 

determinada enzima é induzida uma modificação na estrutura desta última, podendo o substrato 

produzir na contextura da enzima as transformações estruturais necessárias (Modelo de “Encaixe 

Induzido”; Koshland, 1958). 

Particularmente interessante é o efeito dos inibidores ou “venenos” sobre a actividade 

enzimática. Certas moléculas podem afectar as enzimas de modo mais ou menos permanente, 

danificando-as. São os chamados inibidores não-competitivos, que a partir de afinidades 

privilegiadas (é exemplo disso a fixação de monóxido de carbono pela hemoglobina em 

detrimento da fixação correcta à molécula de oxigénio), uma vez fixadas não se desligam, 

passando o efeito dos inibidores não-competitivos a ser permanente, inviabilizando o 

funcionamento da enzima. É por essa razão que o monóxido de carbono se manifesta como um 

veneno letal, pois a maioria das reacções bioquímicas são (até certo grau) irreversíveis (Baker e 

Allen, 1975).  

Se pensarmos as sociedades como uma enzima, representando o indivíduo o substrato, 

entendemos como é fundamental o ajuste preciso entre ambos, na lógica do modelo de Fisher 

(de estrutura mais rígida), e do modelo de Koshland (apresentando maior plasticidade). 

Podendo assumir-se como “veneno” as situações anómalas que ocorrem na sociedade, 

inviabilizando processos de inclusão social, esta situação será especialmente irreversível, se não 
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forem utilizadas metodologias de prevenção (primária, secundária e terciária) e intervenção para 

a inserção. Nesta óptica, o trabalho social deve ser mobilizado como o mais adequado 

procedimento a aplicar para a contribuição de uma sociedade igualitária. 

Estes encaixes são complexos e alguns indivíduos inseridos não ficam nesse estadio toda 

a sua vida, passando por processos que os tornam disfuncionais ou excluídos (por força do 

desemprego, infoexclusão, doença mental, entre outras), remetendo-nos esta abordagem para 

as questões da vinculação (Xiberras, 1996) e desafiliação (Castel, 1991) sociais. “A exclusão não 

é, pois, a desigualdade, nem a diferenciação social, nem a desvantagem social; a exclusão é uma 

ruptura, um processo de descolagem relativamente a sociedade envolvente” (Rodrigues, 1999, 

p.177). Sendo nestes casos preciso planear um tipo de inserção mais específico, criando 

subsistemas de inclusão ou meios protegidos que promovam a inserção, na medida em que as 

respostas institucionais disponibilizadas pela sociedade, estão razoavelmente adaptadas para 

dar resposta a uma exclusão de contornos mais clássicos e de longa duração mas demonstram 

ser insuficientes e incompatíveis com as necessidades dos “novos pobres” produzidos por força 

da falência do actual modelo politico de respostas sociais, que empurra determinados grupos 

para uma exclusão de substrato económico, até há pouco tempo atrás imprevisível. Os excluídos 

fazem parte de uma nova ordem social, justificando-se a menção à auto-exclusão e hetero-

exclusão.  

O perfil do excluído é determinado por condições, por vezes aparentemente simples, que 

sendo de carácter estrutural são de difícil resolução e reservado prognóstico. No entanto cada 

vez mais se podem assumir condições circunstanciais na origem dos processos de exclusão, que 

desta forma se apresenta menos como resultante de um decurso complexo ou longo (apesar de 

se manter cumulativo), e mais como resultado das adversidades conjunturais e políticas, sendo 

exemplo a crise despontada em 2008. A partir deste marco histórico o mundo sofreu a sua pior 

crise económica e financeira desde a grande depressão da década de 1930 tendo tido a 
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desaceleração económica global um amplo impacto negativo para indivíduos, famílias, 

comunidades e sociedades, e também no progresso social em áreas específicas como educação 

e saúde algo que só se tornará evidente a longo prazo (ONU, 2011). As várias extensões desta 

crise vieram inibir o percurso de progresso que alguns países perseguiam através de metas 

acordadas internacionalmente, incluindo os objectivos de desenvolvimento definidas para o 

milénio; evidenciando desta forma a pertinência de tomar em consideração a existência de uma 

certa trajectória ou carácter processual da exclusão, conforme apontado por Paugam (1999b).  

Paugam (1999) afirma ser possível, partindo de contribuições de outros autores franceses, 

agregar ao conceito três dimensões: 1) trajectória, ou seja, a importância do carácter processual 

da exclusão, 2) identidade, isto é, a evidência da interiorização de um deficit, plasmada como 

identidade negativa e levando, simultaneamente, a processos de estigmatização e 3) território, 

com a introdução do conceito “relegação”, dimensão que reforça os processos de 

“estigmatização, da crise identitária e ou da construção de identidades negativas” do ponto 

anterior (Paugam, 1999b). 

A exclusão social pode não se constituir como um modo que dependa em exclusivo de 

indicadores pessoais ou ontogénicos (nas trajectória, identidade e território), devendo ser erigida 

enquanto objecto de estudo traduzindo situações que representam determinados segmentos 

populacionais com características particulares, podendo ser inscritos em grupos qualitativamente 

distintos, tais como: 

1. vulneráveis - porque são susceptíveis de se tornarem vitimas, sendo considerados grupos 

particularmente frágeis ao ciclo de perpetuação de pobreza e exclusão: populações infantil 

(com idade inferior a 16 anos) e idosa (com idade superior a 65 anos); mas também os 

indivíduos com baixo índice de competências sociais, escolares e profissionais, famílias 

monoparentais, deficientes, minorias étnicas e culturais, desempregados de longa-duração 
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(menos escolarizados e ou em situação de info-exclusão), e mais recentemente outros 

desempregados mais qualificados (resultante da crise de 2008); 

2. risco - porque são desviantes nos comportamentos e actos cometidos ou vitimas dessa 

mesma desviância susceptíveis de sofrer impactos legais pela condição alcançada, podem 

ser incluídos nesta categoria os sem-abrigo, dependentes de consumo de substâncias 

(toxicodependentes e alcoólicos), ex-reclusos, delinquentes juvenis, crianças e jovens 

vitimas de abandono e/ou negligencia severa com experiência de institucionalização, 

perpretores de violência (pública e privada), incluindo-se nesta categoria a parental e a 

conjugal (violência domestica e familiar), vitimas de agressão sexual, prostitutas(os) e 

migrantes (em sentido lacto). 

 

Nos processos de exclusão manifestam-se causas externas e causas internas, como se 

verifica pela existência de indicadores ontogenéticos (individuais) e filogenéticos (societais), 

sendo correcto aceitar que o perfil do excluído é condicionado pela sua personalidade mas 

também, muito particularmente, pela forma como acede ou não às oportunidades, pois “tende a 

ser excluído todo aquele que é rejeitado de um certo universo simbólico de representações, de 

um concreto mundo de trocas e transacções sociais” (Fernandes, 1995, p.17).  

A exclusão assumir-se-á pela transformação da identidade do individuo imposta por uma 

condicionante social (de dificuldade ou impossibilidade) inevitavelmente marcada por um 

sentimento de inutilidade, ligado a sua própria incapacidade de superar os obstáculos e os 

processos que provocam e/ou acentuam a sua exclusão: “os excluídos não constituem uma 

ordem, uma classe ou um corpo. Eles indicam, antes uma falta, uma falha do tecido social” 

(Rosanvallon, 1995, p. 204). A exclusão social evoca uma fractura nos laços entre o indivíduo e 

a sociedade, propiciando uma quebra na própria unidade social, ultrapassar esta condição em 
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muito dependerá da acessibilidade e oportunidade demonstrada, pelo próprio e pela sociedade, 

no reconhecimento mútuo do individuo e dos ditames dessa mesma sociedade.  

 

 

 

Dificuldade                                                     . Acessibilidade (aos privilégios de uma sociedade            

                                                                           que se pretende inclusiva) 

Impossibilidade                                              . Oportunidade (de desenvolver capacidades que 

                                                                           permitam criar ou tirar partido das  conjunturas) 

 

 

 

Figura 3 – modelo do perfil do excluído. Uma conjugação de quatro factores permite a abordagem 

ao tipo de perfil do excluído pela análise das dificuldades de acessibilidade ou impossibilidade de 

acessibilidade versus dificuldade de oportunidades ou impossibilidade de oportunidades 

 

A pobreza e a exclusão aparecem frequentemente associadas ao surgimento de “classes 

perigosas” ou “marginais”, que põem em causa a estabilidade e a normalidade sociais e que 

interessa acantonar para melhor controlar (Rodrigues, Samagaio, Ferreira, Mendes e Januário, 

1999), mas uma evidência sobressai: a concepção da existência de uma identidade específica 

sob a influência da interiorização de um deficit (Paugam, 1999b), pode e deve ser posta em causa 

por não ser possível identificar características intrínsecas e estáticas, em exclusivo.  

A manutenção do indivíduo inserido, a integração do desinserido e a promoção da 

inserção (no geral) pressupõe a conquista da condição de “actor” (Touraine,1998; Capucha 2005) 

devendo eleger-se no seio da exclusão social, uma “exclusão aplicado ao actor”, como objecto 

de estudo da Psicologia da Inclusão Social. O actor é alguém que representa um papel (com 

carácter temporário) não o devendo assumir como identidade permanente, por isso a condição 
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de exclusão deve de ser encarada, pelos técnicos, como mutável, colocando desta forma em 

causa a noção enraizada de “cultura de pobreza” e cingindo a ideia que as respostas institucionais 

qualificadas têm de ser dirigidas a todos os cidadãos sem excepção, não devendo existir 

respostas especiais para os distintos padecentes de exclusão. Para isso é preciso atender que 

da mesma maneira que se trabalha a inserção do indivíduo na comunidade também com este se 

trabalha a aceitação das normas legais, relações afectivas e funcionamentos gerais dessa 

comunidade, em si próprio (possibilitando a promoção de um processo bilateral, de preparar a 

comunidade para o individuo, da mesma forma que se prepara individuo para assumir essa 

comunidade); tentando inibir dois processos possíveis no indivíduo excluído: um de degradação 

(física e psicológica) e outro de marginalização, conforme adiante explanado. 

Parece assim impor-se a necessidade de um novo conceito de exclusão social e a 

delimitação de conceitos abeirados; bem como a aproximação a um (novo) paradigma, obrigando 

a um diagnóstico individual e a uma intervenção segmentada de acordo com esse diagnóstico, 

plasmada na contratualização do seu projecto de vida, aplicada pelo profissional preparado, 

sustentada na medida de política social mais adequada e com o respectivo enquadramento 

institucional, implementada com o propósito da promoção da inclusão e não somente o combate 

à exclusão. Nesta reflexão que impõe a definição de uma intervenção não só integrada mas acima 

de tudo programada de forma individual, pode referir-se que embora o conceito de população-

alvo esteja no âmbito da abordagem técnica da exclusão vulgarizado e aceite, afigura-se no 

entanto importante fazer evoluir esta noção para a utilização de outras, tais como problema-alvo, 

resposta-alvo e consequentemente individuo-alvo, como forma de diferenciar o grau, intensidade 

e especificidade do trabalho social a desenvolver pelo psicólogo com especialização em exclusão 

social. Assim a problemática que atinge determinados grupos-alvo, deve incentivar o 

desenvolvimento de uma intervenção-alvo, cuja especificidade esteja adaptada ao individuo-alvo 

em questão, impondo a definição de um modelo sustentado de intervenção, adiante abordado.  
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Tal como sublinha Xiberras (1996) “o insucesso numa esfera do social não conduz à 

exclusão”, no entanto “a acumulação desses insucessos produz diversos efeitos psicológico, tais 

como stress pós-traumático, evitamento, fobia social, depressão, tolerância à frustração” 

(Xiberras, 1996, p.27-31), conforme avante explanado. Desta forma o individuo-alvo exposto a 

um largo conjunto de dissemelhanças associadas, deixa de ter “encaixe” na sociedade original, 

não se devendo desvalorizar o facto de que no exercício da cidadania, também existem 

circunstâncias que perturbam esse encaixe. 

Conceitos Acercados  

A exclusão social impõe uma reflexão teórica que assente não só na possibilidade do 

fenómeno se poder constituir como paradigma (conforme adiante explanado), mas também na 

discussão respeitante às concepções que lhe estão subjacentes, principalmente pela insuficiente 

altercação efectuada em torno dos plúrimos conceitos em presença.  

Pobreza, exclusão social, marginalidade e estigmatização são conceitos diferentes, 

autónomos, com características e consequências distintas, que não se comprometem como 

dependentes uns dos outros, carecendo de respostas diversas, articuladas e adaptadas, 

aplicadas por técnicos especialistas.  

A ideia de que existe uma compatibilidade e grau de dependência entre estes conceitos 

tem contribuído mais para as dificuldades de delimitação e estabelecimento de estratégias de 

intervenção diferenciadas, do que ajudado a ultrapassar esta irresolução colocada nos sinuosos 

caminhos das modalidades de inserção.  

Desigualdade assume no nosso entender uma expressão muito mais concordante com 

Touraine (1989) e do domínio da Matemática/Estatística por não apresentar características de 

conceito, mas sim de adjectivo (não ser igual, dissemelhança, ausência de proporção, 

desequilíbrio, disparidade, distância, falta de uniformidade, de regularidade, variação, 

desnivelamento, irregularidade, falta de constância (Houass, 2002). É possível através de 
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análises numéricas, estatísticas e de cálculos de índices (nomeadamente o índice de Gini, 

frequentemente utilizado para analisar as desigualdades de distribuição de rendimentos) avaliar 

a real dimensão da desigualdade nas sociedades modernas, usando para o efeito critérios 

exclusivamente estatísticos e matemáticos. É uma condição observável desde sempre 

aparecendo inerente e transversal a todas as sociedades e embora a montante dos fenómenos 

de exclusão só por si não os determina. 

A pobreza tem uma dimensão económica, tal como referência de Silva (1999) e Soares 

(2000) representando inacessibilidade a satisfatórios bens de consumo, saúde, educação, 

habitação, emprego e bem-estar, por insuficiência económica. Este nível de carência, já referido, 

é mensurável através da utilização de indicadores mais ou menos variáveis (alguns documentos 

utilizam a bitola de um dólar/dia, outros dois dólares/dia de rendimento por pessoa) – foi, aliás, 

aludindo a alguns indicadores de semelhante teor que se calcularam os valores a atribuir em 

1996 (fase-piloto), a indivíduos e agregados, beneficiários do Rendimento Mínimo Garantido. 

A exclusão social, vastamente abordada, encontra expressão, com carácter extenso e 

complexo, nos actos de: afastar ou excluir alguém, privar do exercício de determinadas funções, 

de desligar ou desvincular o indivíduo de um qualquer serviço, de não usufruir da condição de 

pertença a uma comunidade ou a uma determinada realidade social (numa óptica bilateral do 

individuo em relação com a sociedade e vice-versa) (Houass, 2002), em suma estar in ou out 

(Torraine, 1998) de uma determinada realidade social relevante. 

A estigmatização manifesta uma dimensão de desconhecimento, preconceito, 

discriminação e ignorância de domínio cultural, a não-aceitação de determinado individuo no seio 

de uma comunidade por características de género, religiosas, orientação sexual ou cor da pele. 

Para uma deficiente inserção contribuem as diferentes formas de discriminação social, sendo que 

a exclusão e a discriminação se alimentam reciprocamente, no geral o agravamento da exclusão 

conduz ao aumento da discriminação social (Santos, 2011) por quebra de vínculo.  
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Finalmente a marginalidade encontra-se no domínio da aplicação do Direito Penal e numa 

posição hibrida, pois enquanto o acto ilícito, tipificado e doloso punível por lei é qualificável, a 

pena aplicada pelo juiz é traduzida de forma quantificada. 

Para cada uma das dimensões temos de ter um nível de análise, diferentes tratamentos 

e distintas intervenções. Estas plúrimas dimensões têm de ter uma abordagem teórica 

diversificada e não dependente.  

 

 

 

 

 

 

  DESIGUALDADE                   POBREZA 

Categoria                                (Dimensão                           (Dimensão 

Quantificável                           Matemática)                         Económica) 

 

  MARGINALIDADE 
                                                                                                                            (Dimensão Penal) 

 

EXCLUSÃO SOCIAL        ESTIGMATIZAÇÃO 

Categoria                              (Dimensão                         (Dimensão    

Qualificável                              Social)                               Cultural) 

 

Figura 4 – o somatório de adversidades possíveis será probabilisticamente um percurso para a 

marginalização 

E esta distinção é não só admissível como também aconselhável para a delimitação dos 

conceitos nas suas respectivas dimensões de expressão. Dividindo os conceitos em categorias 
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(quantificável e qualificável), tal permite enquadrar de outra forma a sua expressão junto das 

populações e avaliá-los em função das suas dimensões, nos impactos que representam para o 

individuo. 

Começa então a emergir um novo conceito de exclusão proposto, a saber: 

 pode considerar-se que vivem em situação de exclusão social, os indivíduos que 

sejam prejudicados na sua saúde física e psicológica, na sua vivência familiar e profissional e na 

sua relação social com outros indivíduos fora do seio natural da família; por não serem 

competentes para fazer face às despesas mensais consideradas básicas (alimentação, vestuário, 

habitação, agua, luz, gás, transportes - relativamente a si próprio e/ou a família dependente, e 

educação dos filhos menores), se sintam incapazes, psicológica e fisicamente, de conseguir 

promover acções (de saúde, de formação/educação, de emprego) que tenham como objectivo a 

sua inserção plena. Estes indivíduos percepcionam como diminuída a sua capacidade de aceder 

aos direitos constitucionalmente protegidos pela lei e aos serviços públicos, de se fazer 

representar na expressão da sua escolha política e fazer valer o seu estatuto de cidadão, com 

direitos, deveres e obrigações.  
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Capitulo 2 

Legitimação 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 2 

Portugal inaugura a segunda década do século XX com uma revolução, um novo regime 

e uma nova constituição (Vieira, 1998).  

A Republica foi para Afonso Costa (influenciado pela cultura francesa) um instrumento de 

mudança social, não só necessário mas inevitável (Vieira, 2002). No entanto somente anos mais 

tarde e após o acontecimento politico ocorrido em Abril de 1974, se pode considerar a existência 

de uma nova era da segurança social baseada nos direitos dos cidadãos, uma vez que o processo 

de construção do Estado do bem-estar português terá sido retardativo e, diferente do “welfare-

state” moldado em outros países da Europa do pós segunda guerra mundial (Pimentel, 1999). 

Época na qual se começava a evidenciar que sociedades com um grande número de indivíduos 

em situação de exclusão social podem ser livres e democráticas, mas não são justas nem 

igualitárias. 
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O “Welfare-State” 

Nos inícios do século XX, a transição entre o período marcadamente assistencialista para 

uma era que consagrava a segurança social como resposta privilegiada foi demorada.  

Muitas modificações políticas e sociais se fizeram sentir no contexto mundial, de um lado do 

oceano atlântico estavam os Estados Unidos emergindo como novo país capitalista, enriquecido 

pela primeira guerra mundial, do outro estava uma Europa em desordem (anos de 1917-1919), 

em particular a Rússia que tinha vivido, em Outubro de 1917, a Revolução Bolchevique.  

E enquanto “a primeira guerra mundial quebra a tradição do liberalismo económico, 

acelerando violentamente a acção dos factores desagradáveis deste” (Nunes, 1978, p. 180), 

porque vai empurrar o Estado para o campo da economia, exigindo-lhe, para poder exercer as 

suas funções, novas e múltiplas formas de presença e intervenção na ordem económica (Nunes, 

1978); o advento da segunda guerra mundial veio sublinhar a evidência de que os Estados não 

podiam continuar na posição de árbitro, limitando-se a regular um trânsito de interesses 

particulares, intervindo apenas em caso de colisão (mais ou menos) grave. Ao contrário do que 

tinha ocorrido anteriormente, ao Estado era agora atribuído a posição de primeiro responsável 

pela economia e a eclosão desta segunda guerra mundial haveria igualmente de marcar um 

passo decisivo na aceleração do progresso tecnológico e da concentração capitalista. E este 

capitalismo contemporâneo do pós guerra, será influenciado pelo alargamento das funções de 

um Estado que:  

1.intervem no financiamento da acumulação e da produção privadas;       

2.inicia também o financiamento público dos chamados “consumos sociais” (política de 

redistribuição de rendimentos): durante a guerra (nos países onde esta ocorreu) o Estado teve 

de ocupar-se directamente, não só da distribuição dos alimentos e do controle da utilização da 

mão-de-obra e dos recursos disponíveis, mas também da produção, pelo menos nos sectores 
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mais directamente ligados às necessidades bélicas; Nunes (1978) refere mesmo a existência de 

uma planificação económica de guerra;   

3.tem o seu aparecimento na planificação pública, pois em alguns países as nacionalizações 

executadas levaram à constituição de sectores públicos relativamente importantes, a justificar e 

exigir que o Estado planificasse a sua actividade como produtor; 

4.responde às necessidades de reconstrução através da elaboração e adopção de planos 

nacionais de desenvolvimento; mais tarde a terceira revolução industrial (surgimento da energia 

nuclear, da automação, da electrónica e da indústria espacial) marcará um período de intensa 

inovação científica e de rápida aplicação das novas conquistas da ciência (Nunes, 1978). 

 

Todos estes aspectos irão contribuir para a implementação e desenvolvimento do 

“welfare- state”. 

Nos Estados de bem-estar social ou “welfare-state”, está definido que cabe ao Estado 

desempenhar um papel preponderante na manutenção de condições satisfatórias de vida através 

de um conjunto de políticas públicas (protecção social, mercado de trabalho, saúde, educação, 

transportes, cuidados familiares, entre outros): “o Estado assume-se, como o garante dos riscos 

sociais passíveis de atingirem os indivíduos e os grupos” (Rodrigues, 1999, p.186).   

Mas em Esping-Andersen (1991), encontra-se uma noção de “welfare-state” mais ampla:  

“uma definição comum nos manuais é a de que ele envolve responsabilidade estatal no 

sentido de garantir o bem-estar básico dos cidadãos. Essa definição passa ao largo da 

questão de saber se as políticas sociais são emancipadoras ou não; se ajudam a legitimação 

do sistema ou não; se contradizem ou ajudam o mercado; e o que realmente significa “básico”? 

Não seria mais apropriado exigir de um “welfare-state” que este satisfaça mais do que tão-

somente as nossas necessidades básicas ou mínimas?” (Esping-Anderson, 1991, p.98.). 
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Para Esping-Andersen (1991), a noção de cidadania constituir-se-ia como a ideia fundamental 

que está na base de um sistema de “welfare-state” e isso englobaria três aspectos: 1) a garantia 

dos direitos sociais, a confiança que esse status legal passa a estar associado unicamente á 

noção de cidadania, e não a questões de desempenho relacionados (especialmente) com o 

mercado de trabalho; 2) o status de cidadão passa a sobrepor-se á posição social dos indivíduos; 

3) o sistema não pode ser apenas considerado como uma lista de direitos e garantias, mas deve 

levar em consideração o cruzamento das actividades estatais com o mercado e a família, no que 

se refere a essas condições sociais (Esping-Andersen, 1991). Assim sustenta-se que “no interior 

das políticas de “welfare-state”, a desmercadorização dos direitos sociais e a universalização de 

direitos”, assumem um papel central (Seibel e Gelinski,  2012, p.5). Esta análise rigorosa das 

necessidades a serem satisfeitas, via políticas sociais bem como os agentes a serem envolvidos 

(governo, sociedade civil, famílias) são aspectos que devem ser levados em consideração em 

todas as fases de uma política pública, desde o planeamento até a avaliação (Seibel e Gelinski, 

2012). Apesar de se ter defendido que:  

“desde o pós-guerra que nos países capitalistas centrais, a oferta universal de bens e serviços 

proporcionados pela efectivação das políticas públicas pareceu privilegiar o indivíduo-cidadão, 

descartando a família. O progresso, a informação, a urbanização, o consumo fortaleceram a 

opção pelo indivíduo portador de direitos. Apostava-se que a família seria prescindível, 

substituível por um Estado protector dos direitos dos cidadãos. Entretanto verificou-se nas 

décadas mais recentes, que tanto nos países centrais como, sobretudo, nos países da 

periferia capitalista, a família volta a ser pensada como co-responsável pelo desenvolvimento 

dos cidadãos” (Carvalho, 2006, P.267).  

 

No entanto as reivindicações de direitos económicos e sociais suportadas pelo movimento 

operário, associado ao Estado-providência, têm vindo ao longo das últimas décadas a sofrer um 

retrocesso.  
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Desde a década de Setenta, com a crise do “regime fordista”, do Estado-providência e 

das suas instituições sociais e políticas, que se assiste de forma sistemática, á redução das 

despesas públicas, à tendência para a privatização de serviços estatais traduzindo-se no 

enfraquecimento do papel social do Estado. Paralelamente, as profundas transformações das 

relações entre o Estado e os cidadãos, com base numa ideologia neoliberal, tiveram tendência a 

favorecer a actividade económico desregrada e a privilegiar o individualismo em prejuízo do 

interesse público. Segundo Bourdieu (1999) “o neoliberalismo legitimou uma exploração sem 

limites minando ao mesmo tempo as solidariedades sociais e os princípios democráticos do 

mundo de hoje” (Bourdieu, 1999, p.138). De facto a teoria clássica, de Smith (1776), evidenciara 

uma considerável incapacidade para lidar com as pessoas excluídas dos processos produtivos, 

colocando a crença na ilusão de que os mercados conseguiriam, por si só, solucionar os 

funcionamentos que eles próprios criaram mas, “ao contrário dos argumentos liberais, o Estado 

acentuava a sua intervenção na defesa da cidadania e da própria democracia” (Rodrigues, 1999, 

p.187), na tentativa de colmatar os obstáculos colocados à participação dos indivíduos rejeitados 

pelos mercados, sendo por isso assumido por autores, como Esping-Andersen, que “o Estado-

providência resultou num produto dos antagonismos, das desigualdades e da luta de classes 

democrática”. O Estado-providência emerge “como um produto de processos de ajustamento 

económico e da situação de diferentes classes sociais em contexto socioeconómico capitalista, 

assumindo-se (…) como um mecanismo de “welfare capitalismo” (Esping-Andersen, 1991, p.98). 

O Estado-providência tem como objectivo, a promoção de serviços e a resposta de 

equipamentos em áreas para as quais os mercados não estão sensibilizados, intervindo nos 

domínios da educação, da saúde, da habitação, dos transportes, do emprego, da economia (em 

sectores considerados estratégicos e não só) e dos equipamentos desportivos, culturais e acção 

social, entre outros. Todas estas áreas são relevantes para o bem-estar social, mas 

financeiramente insustentáveis numa perspectiva predominantemente lucrativa de mercado, 
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competindo ao Estado e à sua capacidade redistributiva, uma acção impulsionadora. Assim as 

suas acções e importância não se esgotam na segurança social e na promoção de políticas 

públicas de protecção social. “A segurança social é, pois, apenas uma dimensão, embora uma 

dimensão muito importante, da intervenção estatal” (Rodrigues, 1999, p.191). 

As Mudanças de Abril 

Portugal viu suceder na sua história recente (entre 1968 e 1989 correspondendo ao final 

da segunda modernidade europeia), acontecimentos tão importantes como: a Revolução do 25 

de Abril de 1974; o fim do império colonial em 1975, trazendo nesse mesmo ano para dentro das 

fronteiras do país cerca 500 000 cidadãos portugueses (os “retornados”) chegados das ex-

colónias; e a adesão à União Europeia em 1986 (Santos, 2011). 

A revolução portuguesa catapultou o país para o centro da política internacional e, 

passadas mais de três décadas de democracia, é reconhecido que o significado do ocorrido no 

25 de Abril de 1974 superou questões de importância interna. A abertura política viabilizada pela 

Revolução de 74 favoreceu depois uma maior sensibilidade às questões sociais, às 

desigualdades e às injustiças provocadas pelo regime político anterior, o que estimulou e 

possibilitou a concretização de pesquisas sobre essas realidades (Silva, 1982, 1984; Costa, 

1985). 

Portugal é entendido como o primeiro país a transpor o processo de transição e 

consolidação democrática na terceira vaga de democratização e, a revolução portuguesa, 

apontada como o ponto de partida da citada vaga. A tese é apresentada por Huntington (1991) 

no início da década de Noventa. Apesar do processo espanhol ter sido sempre o mais estudado 

no âmbito das transições democráticas posteriores (América Latina, Europa de Leste, Ásia e 

África), é a realidade democrática portuguesa que deve ser olhada como forma original em 

direcção à democracia, porque desde o seu início evidenciou a existência de dúvidas quanto ao 

futuro desfecho, uma das principais características destes processos (Magone, 1998).  
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“O comportamento político é principalmente a resultante de uma tensão entre as 

exigências e expectativas, que a sociedade global dirige ao agente, e a capacidade de resposta 

ou acção que este demonstra no papel de direcção que capturou” (Moreira, 2009, p.104). Na 

implementação de certas políticas sociais em Portugal, não deixou de ser assim, verificando-se 

a integração europeia como o motor dessa mudança, a par com a Revolução de 74 que pôs fim 

ao regime ditatorial com quase meio século de existência. 

Até meados dos anos Setenta, a importância da Comunidade Europeia havia sido pouco 

relevante, tendo após essa data, emergido como novo modelo de resposta às mudanças sentidas 

na estrutura económica, ideológica e militar de um sistema mundial moderno, fundado em novos 

acordos subordinados às exigências dos seus membros. Nesta época a Europa defrontou-se com 

a instabilidade política e económica do sistema do Estado-providência dominante, que acabou 

por ter implicações na implementação tão tardia deste sistema num país ainda com tantas 

fragilidades, como era Portugal. O país debatia-se, nesta fase de assimilação de todas as 

alterações estruturais impostas pelo período de democratização, com graves carências de base 

potenciadas pela crítica crise económica internacional: dependência de bens alimentares e de 

equipamentos, desorientação das finanças públicas e elevados valores da inflação, factores que 

em conjunto evidenciaram a necessidade de contrair dívida externa.  

Em 1976 a Constituição da Republica Portuguesa, consignava ao Estado o dever de 

responder pelo observância das políticas sociais que visavam melhorar o bem-estar social e 

económico da população, promovendo igualmente o direito à participação das associações 

sindicais e outras, coisa até então manietada ou proibida pelo regime ditatorial (Bureau 

Internacional do Trabalho, 2003). 

É através destes importantes passos políticos que se determina a universalidade da 

segurança social, tida como um direito de todo e qualquer cidadão, tendendo assim estas políticas 

sociais para o modelo tradicionalmente designado de Estado-providência. O advento do 25 de 
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Abril de 1974 permitia a ocorrência de transformações, obrigatórias, em praticamente todas as 

categorias na sociedade portuguesa, dando-se início a um processo de “modernização” 

económica, social e política, seguindo os padrões preponderantes na Europa do pós-guerra, mas 

o início desta nova fase democrática não se fez sem uma certa instabilidade. Depois da revolução 

de 1974, foi preciso tomar medidas de carácter estrutural, há muito urgentes, relativas ao sistema 

de apoio ao desemprego, a introdução do salário mínimo nacional como forma de garantir aos 

trabalhadores os seus direitos através da inibição de processos de exploração pelo trabalho 

(nomeadamente no caso das mulheres, que auferiam, frequentemente, salários mais reduzidos 

do que os seus colegas homens – foi nesta época que se fez ouvir o slogan: “trabalho igual, 

salário igual”), a melhoria generalizada das condições de trabalho, a criação da pensão social e 

da pensão mínima, novos esquemas de abono, a implementação do SNS disponível para todos 

os cidadão, a permuta dos diversos sistemas em vigor por um sistema integrado de segurança 

social e o alargamento dos benefícios da segurança social e o aumento dos equipamentos sociais 

disponíveis. Mas apesar do impacto positivo ao nível da redução da pobreza, após 1977 esta 

tendência foi invertida, tendo-se o fenómeno instalado na sociedade portuguesa na década de 

Oitenta (Almeida et al. 1992; Costa et al. 1985; Costa, 1993; Pereirinha 1988; Silva, 1991). 

Assim este novo período do desenvolvimento do Estado-providência começou em 

Portugal numa época de recessão económica, influenciada por difíceis condições externas (com 

impactos produzidos na balança de trocas comerciais por influência do aumento dos preços do 

petróleo dos anos 73-74 e 79-80, conduzindo a alterações nas opções energéticas, 

acrescentando a isto a subida da taxa de inflação e as taxas de juro na economia, fazendo 

degradar o sistema monetário internacional), e por reestruturações internas (pois a 

implementação da Democracia levaria o seu tempo e contaria ainda com algumas convulsões 

politicas decorrentes da forma com se tinha processado a transição do regime); enquanto que 
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em outros países europeus, o seu inicio tinha estado marcado pela conjuntura económica 

favorável, que resultava do crescimento económico do pós segunda guerra Mundial.  

A desordem na economia dificultava ao governo a adopção de políticas de 

desenvolvimento de longo prazo e a situação ver-se-ia, ainda, piorada pelas medidas 

estruturantes de austeridade determinadas pelo Fundo Monetário Internacional em 1978-79 e 

1983-85. “O governo português concentrou a sua política económica em medidas 

macroeconómicas relacionadas com o equilíbrio do défice comercial ou com o corte de despesas 

no sector público. Por estas razões o período até à adesão à Comunidade Europeia foi de crise 

económica e social permanente. Os custos sociais da estabilização da conjuntura económica 

seriam aguentados pela população através das redes familiares” (Magone, 1998, p.151). Portugal 

teve, então, de aceitar as condições dos programas de estabilização económica como requisito 

para a obtenção de empréstimos externos, por parte do Fundo Monetário Internacional: “estes 

ciclos de austeridade, resultantes dos acordos estabelecidos com o FMI, pretendiam recompor a 

situação difícil em que se encontrava a economia e tiveram efeitos na quebra da actividade 

económica, com uma diminuição do produto, do rendimento, do consumo interno e do 

investimento e uma descida do valor real dos salários”, muitas empresas não tiveram 

inclusivamente capacidade de pagar salários (Cravinho, 1986, p. 588-589).  

“A relação entre a integração europeia e a construção da democracia portuguesa deve 

ser vista num contexto de transformações incertas no palco internacional. Estas transformações 

prosseguem, mas ambos os sistemas (a democracia portuguesa e a Comunidade Europeia) 

mostraram-se capazes de atingir um elevado grau de equilíbrio no enfrentar destes desafios 

internacionais” (Magone, 1998, p.125-126). A entrada de Portugal na CE conduziu a uma maior 

sensibilização e abertura aos princípios e filosofias de intervenção, adoptadas ao nível europeu 

no âmbito da luta contra a pobreza, tendo influenciado a realização de plúrimos estudos e 

compilação de dados, fundamentais para o conhecimento das realidades nacionais. 
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Esta integração teve também o efeito de criar a ilusão, a partir do discurso político 

adoptado, de que Portugal, por se incluir no centro é central, e que “estar com a Europa é ser 

como a Europa”. Efectivamente, a UE é um dos centros das três grandes regiões do sistema 

mundial, podendo mencionar-se os EUA e o Japão (e futuramente a China) como os restantes, 

mas na consequência desta adesão, “Portugal não se tornou na Inglaterra” (Santos, 2011, p.24); 

mantendo-se um dos países mais desiguais da Europa, (país semiperiférico). Na escala de 

desenvolvimento humano da ONU: Portugal aparece em 40º, comparativamente com a Holanda 

que ocupa o 7º; a França o 14º; a Espanha o 20º; e a Inglaterra o 26º (PNUD, 2010) (Santos, 

2011).  

O I Programa Europeu de Luta Contra a Pobreza (1975-1980) foi a primeira iniciativa 

ligada à pobreza e exclusão social, tendo tido um carácter essencialmente orientado para a 

investigação, talvez por influência do que se verificava desde os anos Setenta nas sociedades 

europeias: o não desaparecimento da pobreza e o surgimento de novas formas, quando, nesta 

mesma década, se pensava ter o fenómeno controlado. Em termos comunitários, teve então de 

se reconhecer o insuficiente conhecimento sobre esse problema, justificando assim esta vertente 

de investigação a que se subordinou o primeiro programa (Bureau Internacional do Trabalho, 

2003). 

O I Programa de Projectos-Piloto e Estudos-Piloto para Combater a Pobreza, abraçou 

como principais objectivos “promover a inovação, estimular o debate público, favorecer a 

estruturação de redes de agentes e desenvolver acções de informação associando reflexão e 

prática” (REAP, 1998, p. 75). Com expressão limitada em Portugal, este Programa esteve no 

entanto associado aos primeiros trabalhos de investigação sobre temáticas sociais desenvolvidos 

por Costa e Silva e também, Almeida, Capucha, Pereirinha, entre outros nos anos seguintes.  

As reflexões de Manuela Silva e Bruto da Costa inspiradas pelo trabalho de Townsend 

(1979,1985), influenciaram a afirmação pública destes problemas sociais e a adopção de políticas 



 211 

destinadas a fazer face aos fenómenos de pobreza e exclusão social. Mas só após a integração 

de Portugal na CE, em 1986 se assinalou uma influência mais aberta destas novas ideias e 

princípios de acção, particularmente no II Programa Europeu de Luta Contra a Pobreza, a 

decorrer de 1984-1989 (Bureau Internacional do Trabalho, 2003).  

O II Programa de Acção Comunitária Específica de Luta contra a Pobreza pressupunha a 

compaginação de “dados estatísticos sobre a pobreza nos Estados membros, a troca de 

conhecimentos, a coordenação de acções e o desenvolvimento de processos de investigação 

específica, permitindo ainda a constituição de equipas transnacionais, para discussão e aplicação 

de novos métodos na luta contra a pobreza” (REAP, 1998, p.76). 

Na verdade o fenómeno da pobreza não tinha tido eco ao nível institucional até à 

revolução do 25 de Abril de 1974, tendo no entanto Silva (1984) estimado que à data da 

revolução, 43% dos portugueses viviam em situação de pobreza, assistindo-se ao agravamento 

do desemprego, pobreza e exclusão social verificadas em algumas regiões de Portugal durante 

os finais de Setenta e princípios dos anos Oitenta, provocados pelos efeitos da crise económica 

internacional, das rupturas políticas e económicas ocorridas em Portugal no pós 1974 e das 

medidas de austeridade impostas pelo FMI.  

Nos anos Oitenta urgia então a necessidade de uma análise do problema da pobreza em 

Portugal, que traduzisse um diagnóstico da situação, avaliasse a sua incidência e intensidade, 

identificasse as categorias sociais mais vulneráveis e a sua dispersão geográfica.  

Nos finais desta década, a análise das diversas formas de manifestação da pobreza e da 

exclusão social em Portugal passava pela (Bureau Internacional do Trabalho, 2003):  

a) identificação de categorias sociais mais vulneráveis à pobreza e à exclusão social embora esta 

fragilidade não tivesse sido constante nos últimos vinte anos (com agravamentos e melhorias), 

constituindo-se como exemplo: pequenos agricultores e camponeses; trabalhadores agrícolas 

por conta de outrem; trabalhadores desqualificados e com empregos precários; trabalhadores em 
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idade activa despedidos no âmbito de processos de reestruturação produtiva; desempregados, 

sobretudo de longa duração e com baixos níveis de escolaridade e qualificação; idosos 

(pensionistas ou não); mulheres em situação de monoparentalidade; crianças, sobretudo órfãs 

ou pertencentes a famílias monoparentais ou desestruturadas; analfabetos formais ou funcionais; 

portadores de certas doenças agudas ou crónicas, estigmatizadas socialmente; indivíduos com 

deficiências e incapacidades; minorias étnicas; deslocados e refugiados. 

b) caracterização de modos de vida em situação de pobreza e exclusão social: que se 

apresentavam diversificados e igualmente resultantes do referencial cultural, da categoria social 

e do seu posicionamento perante o passado, o presente e o futuro. 

Podiam, então nesta época, resumir-se as principais características da pobreza e da exclusão 

social, da seguinte forma: (1) durante a primeira metade da década, assevera-se e aumentam as 

situações de pobreza e exclusão social, em grande medida causadas pelo agravamento das 

condições socioeconómicas, numa conjuntura internacional desvantajosa (retornavam os 

impactos sentidos no preço do petróleo, com uma consequentemente subida da taxa de inflação, 

obrigando ao aumento dos custos de produção), calculando-se que aproximadamente 25% das 

famílias portuguesas experienciavam situações de pobreza, especialmente nas regiões agrícolas 

do sul e na área Metropolitana de Lisboa; (2) esta pobreza afectava em particular os idosos 

isolados, os pensionistas, os trabalhadores agrícolas por conta de outrem, as famílias 

monoparentais (sobretudo de monoparentalidade feminina), as famílias numerosas, os indivíduos 

de baixa escolaridade e os desempregados.  

“As famílias com um só elemento e os agregados com seis ou mais indivíduos eram as 

categorias que registavam maiores índices de pobreza, mas ao longo da década de 80 

verificou-se um acréscimo de peso das famílias de dois, três e quatro membros, o que está 

correlacionado com a sua importância crescente na população total, ao contrário das famílias 

mais numerosas (em consequência da “modernização” dos comportamentos demográficos, 

levando à redução daquelas)” (Bureau Internacional do Trabalho 2003, p.38). 
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Datam desta época “os novos pobres”, fazendo-se sentir a incidência do fenómeno em famílias 

que até então não viviam em situação de pobreza, particularmente devido às reestruturações 

industriais, à precarização e instabilidade do mercado de trabalho (elevadas taxas de 

desemprego, salários em atraso, falências empresariais, vínculos laborais atípicos e precários) e 

debilidade dos laços familiares e sociais; este aumento do número de situações novas e incomuns 

deu visibilidade ao fenómeno, quer ao nível mediático, quer institucional e da comunidade em 

geral.  

Constata-se não ser raro, indivíduos com vidas familiares e profissionais aparentemente 

estáveis verem-se envolvidos (com idades já avançadas) em espirais de rejeições, que lhes 

custaram o emprego (despedimentos), a família (conflitos e desestruturações), a saúde 

(acidentes de trabalho ou viários ou doenças crónicas) e a dignidade, atirando-os por exemplo 

(na cidade de Lisboa) para a rua, na condição de sem-abrigo. 

As diversas iniciativas de luta contra a pobreza e exclusão social em Portugal 

demostravam que as estratégias a adoptar, na relação individual e de grupo e no reforço de 

capacidades, tinham de ser diferenciadas consoante os modos de vida em questão (referencia). 

E embora tivesse existido progresso entre os anos de 1989 e 1993, os desequilíbrios regionais 

continuaram a existir, tendo a própria implementação do Plano de Desenvolvimento Regional 

(PDR) provocado mais disparidades locais, uma vez que número significativo de programas, 

projectados para promover o desenvolvimento económico e social das regiões periféricas do 

interior do país, foram canalizados para as regiões do litoral, nomeadamente Lisboa e Porto 

(Magone, 1998). 

O III Programa Europeu de Luta Contra a Pobreza (vulgarmente designado por PELCP 

ou Pobreza III), aprovado para o período 1989-1994; propunha-se ultrapassar as estratégias 

adoptadas nas duas experiências anteriores, apostando também em iniciativas de prevenção, 
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com três objectivos fundamentais (AA.VV., 1994): (1) concorrer para o aprofundamento da 

compreensão e sensibilização dos fenómenos da pobreza e da exclusão social, reconhecendo a 

sua multidimensionalidade, “abrangendo múltiplos domínios e uma pluralidade de manifestações” 

(AA.VV., 1994, p.16); (2) incentivar a experimentação de estratégias inovadoras de combate à 

pobreza, privilegiando novos métodos nas práticas e nas políticas adoptadas e estimular o debate 

sobre as acções e os seus resultados: aproveitando o contributo do conjunto diverso de agentes 

sociais cobrindo uma pluralidade de interesses e áreas de influência sociocultural, económica e 

política, traduzindo-se no que se designava de “socialização da exclusão”; e (3) apoiar 

recomendações de políticas aos níveis local/regional, nacional e europeu, fazendo a sua 

implementação através da promoção da participação, prevendo-se o “envolvimento da população 

abrangida no processo de intervenção local, o qual, apontando para noções e práticas de 

solidariedade e igualdade, pretendia ser mais do que o tomar parte nas iniciativas planeadas” 

(AA.VV.1994, p.16). 

Existiam ainda seis princípios metodológicos inscritos neste Programa que demonstraram 

ser determinantes na circunscrição do futuro Programa Nacional de Luta Contra a Pobreza em 

Portugal, a saber: 

a) investigação-acção - o Pobreza III impunha que a sua aplicação se apoiasse no conhecimento 

científico sobre a pobreza e modos de abordagem, privilegiando uma filosofia de investigação-

acção, através da recolha e análise sistemática de informação sobre a natureza, extensão e 

causas do fenómeno. Pelo desconhecimento que se tinha dos seus contornos esperava-se assim, 

poder propor novas políticas e estratégias de intervenção diferentes das que tinham já sido 

aplicadas sem grande sucesso, mas também pouco sustentadas por estudos decorrentes; 

b) visão societal e multidimensional da pobreza e da exclusão social - ao nível dos documentos 

oficiais, demonstrava-se uma certa preferência pela utilização do termo exclusão social.  

“Neste sentido, a sua potencialidade reside na ruptura com as abordagens mais individualistas 

dos pobres e da pobreza, permitindo, por sua vez, tomar em consideração os determinantes 



 215 

societais da exclusão social. Esta apreensão societal da pobreza e da exclusão social pelo 

Programa Pobreza III teve como consequência, uma visão multidimensional das mesmas, 

sublinhando as suas diferentes expressões sociais, económicas, culturais, políticas e 

ambientais” (Bureau Internacional do Trabalho, 2003, p.47). 

 

Esta evolução de designação é, nestas circunstâncias, efectuada sem a devida nota teórica, ou 

seja, pecava de todos os males apresentados no capítulo anterior, quando se desvaloriza o rigor 

conceitual do fenómeno; colidia-se com a precisão, mas prosseguia-se para uma denominação 

mais moderna; 

c) integração das dimensões económicas e sociais, na definição de políticas e estratégias de 

combate destas problemáticas (tentando ultrapassar o assistencialismo anteriormente adoptado)  

– procurava-se a conciliação entre o económico e o social através da identificação de debilidades 

e/ou ineficiência de políticas sociais sectoriais e parciais, tradicionais, que ao tentar colmatar 

(circunstancialmente) as desvantagens provocadas pela evolução tecnológica e pelas políticas 

económicas eram, frequentemente, dirigidas aos menos desfavorecidos (e não para os mais 

desfavorecidos, por vezes mais distantes e/ou invisíveis para as instituições); aplicavam-se, 

assumindo compromissos financeiros incomportáveis sustentados numa lógica de atribuição de 

subsídios com tendência para a perpetuação (sem contribuir eficazmente para a emancipação 

dos excluídos). Tal descoordenação nas políticas sociais tinha como resultado manter exclusões 

e marginalizações, melhorando eventualmente algumas vertentes particulares da sobrevivência 

dos indivíduos. “Era contra este tipo de políticas sociais que se pretendia reagir, valorizando uma 

nova atitude e novos modelos de intervenção mais articulada, que promovessem a integração 

económica e social dos excluídos e a adopção de políticas integradas nesses domínios” (Bureau 

Internacional do Trabalho, 2003, p.48). Mas o assistencialismo era demasiado tentador e a falta 

de suporte teórico e técnico para as intervenções, conduzia às respostas mais simples (mas 

também mais dispendiosas por hipotecarem a autonomização do individuo). Estes procedimentos 
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foram mantidos por décadas comprometendo famílias e comunidades, presas num processo de 

perpetuação do ciclo de pobreza e exclusão; 

d) partenariado - a multidimensionalidade da pobreza e da exclusão social tornava obrigatória a 

adopção de estratégias de partenariado, ainda incipientes e só mais tarde consagradas na lei, 

pela legislação que fez aprovar a Rede Social. Os projectos a implementar deveriam apostar em 

compromissos estabelecidos entre os diversos agentes e instituições, formais ou informais, 

individuais ou colectivos, que tinham vindo a intervir de maneira estanque, cada um em seu sector 

(acção social, cultura, educação, economia, emprego, saúde, entre outros), mas no mesmo 

domínio de luta contra a pobreza e a exclusão social; 

e)participação – os projectos de luta contra a pobreza, não tinham o propósito de ser 

considerados substitutos do Estado-providência.  Através da co-responsabilização da sociedade 

civil, aspirava-se adoptar formas de actuação complementares às da Administração Central, mais 

flexíveis e adequadas aos diferentes contextos territoriais. A “implicação activa das pessoas e 

grupos” nos projectos que lhe são destinados e o “protagonismo activo dos mais desfavorecidos 

nas acções orientadas para a sua integração económica e social, são a única forma de promover 

um “empowerment” dos grupos desfavorecidos e de inverter os tradicionais processos de 

assistência que conduzem os indivíduos ao estigma da dependência” (Gros, 1993, p.1004). Mas 

o combate à pobreza e a exclusão social não se faz com medidas simplistas que, não interferindo 

com as suas origens e múltiplas expressões, conduzem a situações estigmatizantes, provocando 

dependências institucionais, cultura de fracasso e inferiorização; 

f) valorização do nível local dos projectos e das acções – a condição local dos projectos alistados 

no Pobreza III foi uma das suas características mais inovadoras, destacando a importância de se 

revelarem novos moldes de intervenção na área social: a partir das próprias comunidades e das 

suas vivências concretas. Neste sentido, “os projectos revelaram capacidade de relacionar as 
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questões globais e estruturais com as especificidades locais e o vivido do empobrecimento e da 

exclusão social na sua multidimensionalidade concreta” (Mendonça, 1994, p.20). 

A integração europeia traria também, para Portugal uma inovação importante no domínio 

do trabalho social: a metodologia de projecto, como forma de optimizar as verbas disponibilizadas 

para várias áreas estruturais, nomeadamente para o combate à pobreza e exclusão social. 

“Projecto” era uma noção importada do sector urbanístico e industrial e a sua incorporação no 

campo social surgia como resposta a uma necessidade de precisão dos processos de intervenção 

social: um plano de trabalho utilizando uma metodologia para atingir determinado objectivo; um 

“conjunto articulado e integrado de actividades conduzidas durante um período de tempo definido 

(ou seja, com um inicio e um fim estabelecidos), utilizando recursos financeiros, materiais e 

humanos específicos e limitados, com o intuito de atingir um objectivo claramente definido (que 

contribui, por sua vez, para um objectivo geral de âmbito mais vasto)” (Schiefer, Ulrich et al, 2006).  

Um projecto desenvolve-se em três fases relevantes: (1) planeamento, (2) execução e (3) 

conclusão; assumindo significativa importância a avaliação efectuada passo a passo, como forma 

de permitir através de adequado feedback ajustar as estratégias de intervenção; destes pontos 

decorria a sua importância para o trabalho social nacional, materializando-se, geralmente num 

plano mais abrangente e global (Schiefer, Ulrich et al, 2006), inovador à época.   

No entanto estes projectos de âmbito social visavam geralmente uma determinada população-

alvo, perdendo-se, frequentemente, a dimensão de indivíduo (Bureau Internacional do Trabalho, 

2003), fragilidade que teve os seus impactos.   

A metodologia de projecto é preponderantemente utilizada no espectro de acção da 

Psicologia Comunitária (adiante abordada), como um instrumento fundamental para o seu campo 

de intervenção. 
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A Evolução do PNLCP (a herança do PELCP) 

A adesão de Portugal à CE (1986) esteve na origem de uma nova filosofia de política 

social, influenciada pelas experiências de alguns países europeus com fortes tradições nesse 

domínio (como a França, o Reino Unido, a Dinamarca e a Alemanha, entre outros).  

O Programa Nacional de Luta Contra a Pobreza (PNLCP) surgia quando o III PELCP estava nos 

seus primeiros anos.   

Este PNLCP, criado em Fevereiro de 1990, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

8/90, tinha objectivos (que sustentaram pressupostos retomados mais tarde em Despacho de 27 

de Agosto de 1996, do então Ministério da Solidariedade e Segurança Social) que se traduziam 

em: 

●promover o aparecimento e enquadrar projectos especiais no domínio do combate à pobreza, 

face as “situações humanas inaceitáveis” (preâmbulo da Resolução de Ministros nº8/90 de 22 

de fevereiro) que se verificavam; 

● mobilizar e coordenar acções, recursos (humanos, materiais e financeiros) e actividades dos 

diferentes departamentos e entidades, nomeadamente do Estado entre outras, envolvidos neste 

combate, incluindo as “iniciativas particulares”, de forma a “potenciar a eficácia e eficiência dos 

esforços e meios nele colocados” (preâmbulo da Resolução de Ministros nº8/90 de 22 de 

fevereiro);  

● estimular a “divulgação, troca de conhecimentos e avaliação das acções empreendidas” 

(referencia), para a sensibilização da sociedade e aprofundamento do conhecimento destes 

temas, viabilizando assim a apresentação de medidas e políticas vocacionadas para futuras 

intervenções (preâmbulo da Resolução de Ministros nº8/90 de 22 de fevereiro). 

 

Em Portugal, a influência que o PELCP exerceu (MESS, 1992) nos princípios orientadores 

do PNLCP constituiu-se efectivamente como ponto de partida para a sua matriz de referência, 
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por considerar: (1) o conhecimento mais alicerçado sobre a pobreza e a exclusão social relativo 

à realidade portuguesa, adoptando uma perspectiva crítica sobre a implementação das iniciativas 

que utilizavam novos conceitos e metodologias de acção, no sentido do desenvolvimento; (2) o 

incremento do papel do Estado, na implementação de políticas sociais, económicas e regionais 

e na promoção de uma política de desenvolvimento integrado ao nível local, admitindo-se a 

urgência de articular a acção estatal com a sociedade civil, adoptando lógicas de partenariado na 

intervenção e de mobilização da participação das populações visadas; e (3) o fortalecimento da 

componente de experimentação e de inovação dos projectos, com o propósito de conduzir à 

definição de novas estratégias, políticas e práticas de luta contra a pobreza e a exclusão social, 

com óbvios impactos positivos na promoção de estratégias de desenvolvimento local, visando 

mudanças e mobilizando os potenciais parceiros, nomeadamente as autarquias. 

E, o facto de os projectos portugueses apoiados pelos programas europeus: (1) terem tido 

sucesso por estarem associados a várias iniciativas de carácter experimental, (2) terem adoptado 

e posto em prática uma metodologia de projecto na abordagem da luta contra a pobreza e a 

exclusão social, e (3) terem utilizado os princípios metodológicos definidos pela Comissão das 

Comunidades; exerceu uma influência decisiva nas linhas directivas e nos conteúdos 

operacionais de outros projectos nacionais, que entretanto iam sendo apoiados financeiramente 

pelo Estado português, no âmbito do próprio PNLCP. “Foi assim possível dispor, desde o início, 

de um referencial teórico e metodológico inovador e relativamente coerente, entretanto já 

experimentado e avaliado positivamente” (Bureau Internacional do Trabalho, 2003, p. 58). 

Após o fim dos Programas Europeus de Luta Contra a Pobreza, em 1994, seguiu-se uma 

interrupção da estratégia europeia conjunta nesta área, até 2000. Durante este interregno, a 

responsabilidade da acção esteve atribuída aos Estados membros, através da definição de 

estratégias próprias, assentes nos princípios dos programas nacionais de luta contra a pobreza 

e a exclusão social.  
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Inovação nas Politicas Sociais Portuguesas 

Só depois de 1983-84, com a coligação entre o Partido Socialista (PS) e o Partido Social-

Democrata (PSD) foi exequível o início da concretização de programas estruturais para o 

crescimento da economia nacional. E quando em 1986, Portugal finalmente assinou o acordo de 

adesão à CE, a situação económica nacional ainda não estava livre dos reflexos negativos 

provocados pelos acordos estabelecidos com o FMI (em particular o segundo que ocorreu em 

1983-84) (Magone, 1998). No entanto o governo seguinte, maioritário e disciplinado pela 

inspiração liberal do partido social-democrata, asfixiou (até 1995) as medidas de política social 

que eram necessárias continuar, privilegiando uma gestão sustentada no “betão” das inúmeras 

obras públicas que desenvolveu, com o argumento das insuficiências estruturais do país. E assim 

a agricultura, pescas e a indústria não só não foram modernizadas de molde a poder alcançar a 

autonomia económica nacional, como sofreram o revés da contracção de investimento.  

Simultaneamente os sucessos, muito relativos, não deixaram de evidenciar fragilidades 

estruturais, nomeadamente na área de agricultura e pescas a partir das políticas económicas (de 

desmantelamento) adoptadas pelo governo nacional da época, com particular impacto na fraca 

modernização da produção, nas baixas qualificações dos trabalhadores por falta de investimento 

na educação e formação, nos baixos salários médios, na precarização do mercado de trabalho, 

nas insuficiências dos sistemas de saúde aplicados ao tratamento e reabilitação física, na 

habitação e no bem-estar geral da população, mas também nas dissemelhanças regionais, entre 

outras. O desemprego teve ainda um agravamento inicial e posterior melhoria, mantendo-se 

elevadas as taxas de desempregados de longa duração e com baixos níveis de escolarização, 

do desemprego feminino e juvenil, e uma crescente precarização das condições de emprego 

(MEPAT, 1999). 

As desigualdades sociais aumentaram, persistindo bolsas (não desprezíveis) de pobreza 

e exclusão social. Não obstante algumas tendências positivas observadas na macroeconómica 
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nos anos Noventa, a pobreza e exclusão social permaneceram em Portugal como um problema 

severo, em especial quando comparado com os outros países da UE. Em termos absolutos, a 

pobreza registou algum agravamento na primeira metade da década de Noventa, quanto à 

incidência, intensidade, severidade (estreitamente relacionada com uma maior desigualdade na 

repartição dos rendimentos, plasmada no índice de Gini) contrariamente ao que se tinha 

verificado no final da década de Oitenta (Bureau Internacional do Trabalho, 2003, p.72). 

Durante o período 1990-2001, alguns aspectos caracterizaram a sociedade portuguesa, 

influenciando também a evolução do PNLCP no seu enquadramento político, nomeadamente ao 

nível de elementos e tendências de natureza macroeconómica. Neste âmbito foram relevantes a 

utilização dos fundos estruturais comunitários, o aprofundamento da integração europeia e a 

evolução da política interna (Bureau Internacional do Trabalho, 2003, p. 69), no entanto a 

economia internacional passou por uma fase de irregularidade e instabilidade, alternando 

conjunturas favoráveis (1990 e 1995-98) e desfavoráveis (1991-94 e 1999-2001), sendo o efeito 

destes ciclos sentido em Portugal de forma significativa, devido à sua estreita ligação com a 

economia europeia.  

É de sublinhar neste contexto a mudança política ocorrida em 1995, que permitiu 

transportar para o então recém-eleito governo, a influência dos especialistas e investigadores que 

sobre a pobreza e a exclusão social, tinham realizado estudos em Portugal, durante os anos 

Oitenta; permitindo emergir uma nova compreensão e consequente atitude face aos problemas 

sociais, com impactos na evolução e implementação de políticas sociais coerentes, que lhes 

dessem resposta.  

Estas transformações fizeram-se sentir por influência da nova legislatura, sendo então 

constituída a Comissão do Livro Branco da Segurança Social, criada em 1996, para estudar e 

propor a reforma da segurança social.  
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A partir deste mesmo ano, o governo adoptou um conjunto sistemático de políticas sociais, 

nomeadamente o Rendimento Mínimo Garantido e a Rede Social (adiante explanadas), que 

passaram a enquadrar, de forma permanente, a luta contra a pobreza e a exclusão social, tanto 

nas suas principais manifestações, como nas suas causas estruturais (Bureau Internacional do 

Trabalho, 2003, p.74). 

A criação do Mercado Social de Emprego, ainda no ano de 1996 (Resolução do Conselho 

de Ministros nº104/96 de 9 de julho), foi uma medida importante para o cumprimento do objectivo 

de promover o “emprego, junto dos grupos que socialmente se encontram em situação de maior 

desfavorecimento ou vulnerabilidade, privilegiando medidas activas capazes de quebrar os ciclos 

de pobreza e de fomentar a reintegração destas pessoas no mercado de trabalho, permitindo-

lhes aceder a novas competências sociais e profissionais” (Comissão para o Mercado Social de 

Emprego, 2001, p.9). Incluía, entre outros, os seguintes programas e medidas e respectivos anos 

de criação (Bureau Internacional do Trabalho, 2003, p.76): 

● Programas Ocupacionais (1985); Escolas-Oficinas (1996); Empresas de Inserção (1998); 

Emprego Protegido (1983); Inserção Emprego (2000). 

 

E “a elaboração de Planos Nacionais de Emprego (anuais), a partir de 1998, dando 

sequência às directivas da Estratégia Europeia para o Emprego, em 1997, no Luxemburgo, 

constitui outra das peças importantes no puzzle da política social e da luta contra a pobreza e a 

exclusão social dos últimos anos, na medida em que têm adoptado, como um dos seus objectivos, 

a inserção profissional e social dos segmentos mais desfavorecidos da população” (Bureau 

Internacional do Trabalho, 2003, p.77). 

Outra medida relevante foi a criação do Plano Nacional de Acção para a Inclusão (a partir 

de 2001), por ter como desígnio a concretização de uma das decisões mais importantes da 

Cimeira de Lisboa, realizada em Março de 2000, que visava dotar individualmente os Estados 
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membro de um instrumento de promoção da coesão social com dois objectivos principais (MTS, 

2001): (1) promover a participação no emprego e o acesso de todos aos recursos, aos direitos, 

aos bens e aos serviços e mobilizar a participação activa das pessoas envolvidas; e (2) actuar 

em favor dos mais vulneráveis como modo de prevenir os riscos de exclusão.  

Na prática o PNAI pretendia dar coerência e articular as várias medidas e programas já 

existentes nesta área, incluindo o PNLCP, assumindo como metas (MTS, 2001):  

• assegurar que todas as pessoas em situação de exclusão social seriam individualmente 

abordadas pelos serviços locais de acção social, com vista à assinatura, no prazo de um ano, 

de um contrato de inserção social, no âmbito do RMG; 

• reduzir para três meses o prazo anteriormente referido, no caso das crianças e jovens que 

abandonavam precocemente o sistema escolar; 

• lançar uma linha de emergência social, em articulação com centros de emergência social 

distritais, nomeadamente para pessoas sem abrigo, vítimas de violência e crianças em risco; 

• erradicar a pobreza infantil até 2010; 

• minorar a taxa de pobreza, de molde a  torná-la equivalente à média europeia; 

• lançar, em dois anos, os “Contratos de Desenvolvimento Social Urbano”, com vista à criação 

de cidades inclusivas; 

• implementar o Programa “Espaço Rural e Desenvolvimento Social”, de molde a promover o 

desenvolvimento local de comunidades rurais. 

 

Mais tarde, com propósito de intervir de forma integrada junto de todos os segmentos 

populacionais, que até então se tinham identificado como habitando os territórios da exclusão, 

são alvitradas outras medidas e programas, de maior abrangência, em termos de população-alvo, 

tais como:  
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“a criação dos Territórios educativos de intervenção prioritária (TEIP, na educação), do 

programa Ser Criança (para crianças, jovens e famílias em risco), das Comissões de 

Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, da Agência Nacional de Educação e Formação 

de Adultos (ANEFA), do Plano Especial de Realojamento (PER, para residentes em bairros 

degradados), do Programa de Apoio Integrado a Idosos (PAII), das Comissões de Cuidados 

Continuados de Saúde, do Apoio Social ao Domicílio Integrado (para idosos e dependentes), 

aumento das pensões sociais, etc.” (Bureau Internacional do Trabalho, 2003, p.78).  

 

Assim os XIII e XIV governos constitucionais (eleitos em 1995 e 1999, respectivamente) foram 

comprovadamente aqueles que (até à data) mais medidas sociais (Rede Social, RMG e CPCJ) 

legislaram e implementaram, adoptando uma estruturação mais inovadora, compatibilizada entre 

si. 

Já no programa do XIII governo se destacava a importância dada às políticas sociais – 

incluindo secções dirigidas para a promoção da solidariedade e segurança social, políticas de 

saúde, emprego, formação profissional e relações de trabalho. 

E no programa do XIV, o III capítulo com o título – “Uma nova geração de políticas sociais”, 

elencava como pontos fundamentais: 

a) um objectivo nacional  de modernidade e coesão: gerir o emprego, valorizar as pessoas, 

apoiaras famílias, prevenir e diminuir as fracturas sociais; 

b) a saúde, a nova prioridade da política social; 

c) educação, formação e emprego: apostar no futuro, corrigir os efeitos dos erros do passado; 

d) prosseguir na garantia de direitos humanos fundamentais;  

e) reforçar a sustentabilidade dos sistemas sociais, prosseguir a reforma da segurança social. 

 

Colocar o foco nestes dois governos porquê? Pela sua capacidade de plasmar aquilo que 

de mais avançado se defendia na Europa em relação à adopção e implementação de políticas 
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sociais de sustentabilidade e suporte social, no geral; e especialmente pela criação e aplicação 

da Resolução do Conselho de Ministros nº197/97, de 18 de Novembro e pela lei nº19-A/96, em 

particular. 

Para uma mais adequada concretização do conjunto de medidas políticas que o governo 

pretendia implementar, rápida e eficazmente, em todo o território nacional é constituído o Instituto 

para o Desenvolvimento Social (IDS), com a finalidade de “criar, dinamizar e gerir as políticas de 

desenvolvimento social e de luta conta a pobreza e exclusão social” (tais como a Rede Social, 

Rendimento Mínimo Garantido e as Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, entre outras) 

“bem como apoiar e assegurar apoio técnico às parcerias constituídas para o efeito” (IDS, 2001). 

O decreto-lei nº433-A/99 veio atribuir-lhe as competências de dinamização e gestão da futura 

Rede Social, ficando assim investido, o IDS, das atribuições concernentes à implementação e 

consolidação desta Rede, nomeadamente, dinamizar e conduzir o processo de generalização do 

Programa, pelo território nacional. 

Foi no quadro destas atribuições que o Instituto para o Desenvolvimento Social criou o 

Núcleo da Rede Social, ao qual competia apoiar a constituição, promover o desenvolvimento local 

e suportar tecnicamente os Conselhos Locais de Acção Social (os CLAS - constituídos pela 

Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, organismos da administração pública central da área e 

entidades particulares sem fins lucrativos) e as Comissões Sociais de Freguesia (as CSF - 

compostas pelas Juntas de Freguesia, organismos da administração pública central da área, 

todas as entidades particulares sem fins lucrativos e representantes de grupos sociais com 

trabalho de intervenção local realizado) no desenvolvimento de metodologias de planeamento 

integrado; e ainda proceder à avaliação periódica da implementação e desenvolvimento da Rede 

Social e elaborar, aplicar e avaliar instrumentos de monitorização técnica desta Rede (Portaria nº 

1208-A/2000). 
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A Rede Social 

Na Resolução do Conselho de Ministros nº197/97, de 18 de Novembro (base da criação 

da Rede Social), era reconhecida, não só a tradição de solidariedade e de entreajuda do país 

(ideal de sociedade-providência, atrás mencionada) como também o importante papel das 

instituições e do associativismo, constituindo-se todos estes, de alguma forma, como redes de 

suporte e solidariedade. Neste documento era ainda salientada a importância do sector 

independente e o seu progressivo crescimento.  

Assim a recém-criada Rede Social era um “fórum de articulação e congregação de 

esforços, activa”, não se esperando, nem pretendendo “a criação de novos organismos” (ou de 

despesas inerentes a esse aumento), conforme disposto na lei. Deste modo, estava apresentado 

o convite à participação activa de toda a sociedade portuguesa (pública e privada), na busca de 

uma melhor resposta, mais comprometida com as necessidades apresentadas pelos indivíduos 

em situação de exclusão social e pobreza.  

As autarquias e quaisquer entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos podiam 

apresentar a sua proposta de adesão, sendo as CSF e os CLAS, formas organizativas corpóreas 

que materializam a Rede Social, formando plataformas de planeamento e coordenação da 

intervenção social, ao nível de freguesia e concelhio, respectivamente. 

Era importante e urgente para o cumprimento dos seus objectivos ter expressão nacional; 

em termos práticos, é provável que a Rede Social não tenha feito grande diferença em algumas 

partes do país, no entanto, constituía-se como um incontornável instrumento político para a 

mudança de mentalidades e práxis. Era ainda assumido que um qualquer processo de 

planeamento de intervenção concede sempre racionalidade às decisões, possibilitando encontrar 

as condições necessárias para a mudança da realidade social local. 

Apresentavam-se então como objectivos fulcrais: (1) induzir o diagnóstico e o 

planeamento participados bem como optimizar e divulgar o conhecimento sobre as realidades 
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concelhias, incentivando a circulação dessa informação (técnica e outra) como forma de viabilizar 

a utilização dos vários instrumentos de planeamento existentes; (2) impedir a segregação da 

pobreza e a exclusão social, através da promoção de parcerias efectivas, dinâmicas e 

diversificadas, que articulem coordenadamente a interveniência proposta pelos diferentes 

agentes locais, privilegiando a intervenção territorializada ao nível de freguesia e concelhio; (3) 

desenvolver um planeamento integrado e sistemático, potenciando sinergias, competências e 

recursos geográficos, de molde a diligenciar soluções ajustadas às carências e problemas dos 

indivíduos e/ou famílias, através da implementação de projectos em parcerias, concertando 

acções coerentes com o desenvolvimento local e com um sentido de identidade e pertença 

comunitários; (4) formar e qualificar agentes envolvidos nos processos de desenvolvimento local, 

de molde a estimular a participação de todos os actores (entidades públicas, privadas e 

cidadãos), na discussão, concretização de projectos e nas propostas de mudanças; e (5) avalizar 

uma maior eficácia do conjunto de respostas sociais nas freguesias e concelhos através do 

desenrolamento de uma cobertura de equipamentos sociais e serviços.  

A Rede Social vai assentar em cinco princípios fundamentais, que passaram a estar inscrito nas 

linhas orientadoras de todos os projectos deste âmbito de acção, sendo capazes de garantir a 

funcionalidade do sistema criado, dar coerência às actuações realizadas pela Rede e se 

constituírem como uma forte influência para toda a prática do trabalho social desenvolvido por 

um corpo técnico especializado, a saber: 

1)princípio de subsidiariedade - é no espaço local que, de forma integrada, articulada e preventiva 

se resolvem verdadeiramente os problemas; se identificam as carências, os recursos, as 

competências e se reconhecem os agentes de mudança; se podem ensaiar, inovar e desenvolver 

acções de intervenção colectiva. A dimensão local é o espaço privilegiado para o 

desenvolvimento de processos participativos, no exercício de uma cidadania plena, através da 

articulação entre o Estado e a sociedade civil conduzindo a factores de transformação 
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conducentes à inserção dos mais desfavorecidos. Assim só depois de perscrutados os recursos 

e competências locais, se recorre a outros níveis de encaminhamento e resolução dos problemas; 

2)princípio de integração - é necessário recorrer a intervenções integradas e multissectoriais 

como forma de dar resposta ao carácter multidimensional dos fenómenos de pobreza e exclusão 

social, devendo assentar na confluência das medidas económicas, sociais e ambientais entre 

outras, com o propósito de promover as comunidades regionais, através do apoio a projectos 

locais que visem o desenvolvimento integrado, apelando à participação da totalidade dos 

intervenientes e à congregação dos recursos disponíveis, partindo da planificação de acções 

conjuntas; 

3)princípio de articulação - é fundamental estimular a parceria através da articulação das 

iniciativas dos diferentes agentes com actividade num dado território, numa óptica de cooperação 

e da partilha de responsabilidades, mobilizando recursos e competências existentes na 

comunidade como contributo para a promoção de projectos de acção colectivos. 

“A cooperação entre parceiros é um processo negociado que deve ter em conta a diversidade de 

interesses. É, pois, importante que as parcerias funcionem de uma forma simples e 

desburocratizada, que facilitem o diálogo, a participação e a decisão, que sejam flexíveis na 

procura de soluções para a resolução dos problemas ou para a criação de novas respostas” (IDS, 

2001, p.16). 

4)princípio de participação - o combate à pobreza e à exclusão social, é tanto mais concretizável 

quanto resulte de um processo amplamente participado, devendo por isso alargar-se a 

participação aos intervenientes locais e às populações. 

Este princípio pressupõe: (1) a tomada de consciência das entidades e populações locais dos 

problemas que originam a pobreza e a exclusão social; (2) a mobilização dos actores e 

populações locais em torno de acções concretas que visem a solução dos problemas existentes; 
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e (3) o apoio à organização e acessibilidade das pessoas que vivem em situação de exclusão 

para que estes participem na resolução dos seus problemas; 

5)princípio de inovação - as novas problemáticas e as mutações sociais sucedem-se em 

compasso apressado, tornando imprescindível que as novas políticas, medidas e programas se 

adeqúem a estas realidades. Assim a descentralização da intervenção social, o desenvolvimento 

da parceria estratégica baseada na democracia participativa e a introdução de metodologias de 

planeamento intersectorial de intervenção social no local, são procedimentos que se pretendem 

traduzidos na criação de dinâmicas de inovação nos processos de trabalho e nas práticas 

profissionais. A atenção foi colocada na descentralização dos serviços, na desburocratização dos 

procedimentos dos organismos públicos e privados, possibilitando melhorar a circulação e 

partilha da informação, para a constituição de um sistema de comunicação acessível entre os 

serviços e os cidadãos e as comunidades locais. 

O processo de consolidação da Rede Social implicou de forma premente a adopção de 

metodologias de planeamento integrado e participado e também de formas de aprendizagem e 

de procura de consensos - que se consubstanciaram no Plano de Desenvolvimento Social (PDS), 

instrumento estruturante e de deliberação, onde está plasmado um projecto comum de mudança. 

Em concertação com o Diagnóstico Social, foram definidas estratégias e objectivos que 

respondam a necessidades e problemas individuais e colectivos diagnosticados, assentes na 

promoção do desenvolvimento social; prevenção dos riscos de pobreza e de exclusão, em 

particular, para os grupos sociais mais desfavorecidos; actuando sobre as situações mais 

urgentes de pobreza e exclusão social.  

O Diagnóstico Social é o primeiro instrumento de um plano eficaz, anuindo uma 

compreensão global da realidade social, através do conhecimento dos problemas prioritários e 

suas causalidades, e da análise dos recursos e das potencialidades locais. Partindo desta forma 

integrada de aceder ao conhecimento das dinâmicas sociais e por ser um instrumento que recebe 
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contributos dos vários parceiros facilitando os processos de comunicação entre eles, torna-se 

parte integrante do processo de intervenção, tornando-se mais interactivo. 

Em suma, o Diagnóstico permite documentar o ponto de situação em relação aos problemas 

identificados. As informações recolhidas servem de suporte à utilização de indicadores 

relevantes, que vão permitir conceber, implementar e actualizar um sistema de informação local. 

Basicamente é um instrumento de comunicação /informação privilegiada, disponível para ser 

partilhada pelos parceiros que integram a Rede Social, representando uma sistematização de 

dados simples mas consistentes. É importante determinar a amplitude dos problemas 

(hierarquizando-os) e respectivas causalidades, identificando os nós centrais sobre os quais 

deverá incidir a intervenção. 

Efectuado o Diagnóstico Social e esboçados os objectivos, importa conceber e 

desenvolver o quadro estratégico de intervenção do desenvolvimento social concelhio, 

materializado no PDS que, por sua vez se operacionaliza através de Planos de Acção anuais 

(concelhios). 

Pretendendo o Plano de Acção responder a: 

• o que fazer (expede para a escolha das actividades, acções e tarefas a realizar); 

• quando fazer (impondo uma calendarização das actividades, acções e tarefas); 

• quem faz o quê (através da responsabilização dos respectivos parceiros pela execução das 

diversas actividades, de acordo com os seus recursos e disponibilidades); 

• como fazer (pressupõe definir os meios e os métodos a utilizar); 

• onde fazer (procedimento territorializado - definição dos locais nos quais as actividades, 

acções e tarefas se realizam).  

 

O programa Rede Social pode, de forma estruturante, contribuir para que o planeamento 

do desenvolvimento social seja projectado em função das dinâmicas locais, de molde a que a 
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articulação com outros instrumentos de planeamento, como os PDM (Planos Directores 

Municipais) e os Planos Estratégicos possam revelar-se de grande utilidade para o progresso 

local, favorecendo simultaneamente a evolução social. 

RMG/RSI 

Portugal foi dos últimos Estados membros a executar, a Recomendação 92/441 do 

Conselho Europeu, que desafiava para uma nova atitude o Estado, as instituições e a 

comunidade, em geral, relativamente aos fenómenos da pobreza e da exclusão social.  

Quando a medida Rendimento Mínimo Garantido foi implementada em Portugal, tendo 

tido uma fase experimental em 1996 e verificando-se em 1997 o alargamento a todo o território 

nacional, já existia noutros países europeus, nomeadamente em França.  

Cumpria-se assim a recomendação citada, apresentada aos Estados membros, pelo 

Conselho de Ministros dos Assuntos Sociais da União Europeia, em reunião de 24 de Junho de 

1992 em Lisboa, para que fossem adoptadas nas legislações nacionais “critérios comuns 

respeitantes a recursos e prestações suficientes nos sistemas de protecção social” (Melícias, 

1997, p.7). 

A lógica de actuação ficava sustentada na gestão das situações de base local, a partir da 

criação das Comissões Locais de Acompanhamento (CLA), estrutura com competência para 

operacionalizar o trabalho prático de aplicação da medida, constituídas por entidades públicas e 

privadas, com intervenção no território de menção legal (concelhio, excepto nas áreas 

metropolitanas de Lisboa e do Porto, em que a referência são as freguesias), cumprindo o 

propósito de promover uma cultura da parceria passível de ser alargada a outros âmbitos de 

intervenção.  

Estas CLA, tal como as Comissões de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ), são as 

primeiras estruturas participativas associadas à gestão de uma medida pública, com uma vasta 

disseminação territorial, constituindo por isso também, um teste às potencialidades e limites (a 
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nível nacional) do trabalho de parceria, com o objectivo de combater a exclusão social, nas suas 

mais diversas frentes. Acalentava-se a expectativa que o seu impacto transcendesse a medida, 

que esta articulação alcançasse as várias estruturas locais similares, colocando-se mesmo a 

hipótese, de que este trabalho em parceria desenvolvido (pelas e) nas CLA pudesse ser 

transferível para outros domínios de intervenção, com uma monitorização da evolução 

institucional (Melícias, 1997). 

O RMG caracterizava-se, na Europa e em Portugal, por garantir através do Estado um 

nível mínimo de rendimentos, que permitisse às famílias e/ou ao indivíduo dispor de um provento 

indispensável para a subsistência e sobrevivência; e para o cumprimento dos propósitos de 

inclusão, a medida não se cingia apenas aos elementos de carácter redistributivo do rendimento, 

correspondia ainda a uma tentativa de alteração das políticas sociais tradicionais de tipo 

assistencialista, estimulando a participação activa dos beneficiários, com o objectivo de reforçar 

as suas competências (empowerment) no sentido da sua autonomização, admitindo o 

reconhecimento de um direito de cidadania. Assim complementarmente a uma prestação de 

regime não contributivo de segurança social associava-se um programa de inserção social, por 

forma a apetrechar e/ou fornecer aos agregados familiares e indivíduo recursos que 

contribuíssem para a satisfação das suas necessidades mínimas e para o favorecimento de uma 

progressiva inserção social e profissional (art.º 1.º da Lei n.º 19-A/96).  

No quadro das políticas sociais nacionais esta medida era inovadora, por apresentar como 

características principais: (1) ser uma prestação monetária calculada em função do agregado 

familiar e implementada como direito universal (mesmo sem que tivessem sido efectuados, pelos 

beneficiários, descontos para a segurança social); (2) ter uma dimensão de inserção social, 

através da assinatura de um contrato que é um plano negociado com os abrangidos, assim no 

contexto de contratualização do plano de inserção com o beneficiário, a sociedade fornece 

recursos, mas pede aos pobres contrapartidas, como por exemplo a sua inclusão; (3) a sua 
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atribuição era aprovada e sustentada pela decisão de um colectivo de composição local, as CLA 

(Guerra, 1997).  

No rendimento mínimo está patente aquilo que pode ser considerado uma originalidade, 

a emergência de novas formas de regulação social e de uma responsabilização colectiva face 

aos fenómenos de exclusão, que não era apenas e em exclusivo da competência da segurança 

social. “Ao passar de uma medida global para uma intervenção local há um pressuposto implícito 

de que, se não é possível agir sobre o sistema, ao menos, estará nas nossas mãos agir sobre os 

actores” (Guerra, 1997, p.162), a inovação estratégica (traduzida na adopção de planos de 

inserção) que acompanha a prestação pecuniária baseia-se nesta ideia. É preconizado que os 

indivíduos têm condições para ultrapassar a sua pobreza se accionarem sinergias positivas, que 

lhes possibilitem evoluir de um estatuto de vítima a um estatuto de actor, através da sua própria 

iniciativa e negociação de planos de inserção personalizados: “tradicionalmente, os planos de 

inserção enquadram-se em 3 níveis: 1) inserção no trabalho; 2) inserção na formação profissional 

e 3) inserção social”. (Guerra, 1997, p.162); no entanto a área da saúde assumia também algum 

relevo neste âmbito, incluindo situações em que se revelava fundamental para os beneficiários 

frequentar programas de desintoxicação de álcool e outro tipo de drogas, usufruir de tratamentos 

de saúde oral, integrar planos de acompanhamento de saúde destinados a grávidas 

adolescentes, entre outras. 

A Recomendação da UE de 1996, que previa a implementação de um rendimento mínimo 

garantido, emergiu num panorama europeu de crise social e económica, marcado pela 

perturbação no sector do trabalho no contexto de crise do Estado-providência (Esping-Andersen, 

1999) “ou melhor, pela crise do trabalho-emprego no quadro daquilo a que Castel chama a 

sociedade salarial com tudo o que esta comporta nas vertentes da protecção e segurança social” 

(Sá, 2003, p. 1). 
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No entanto, para Castel (1995), o rendimento mínimo demonstra características que o 

destacam das políticas sociais antes aplicadas, em toda a história da protecção social, é a 

primeira vez que não se verifica a distinção entre as populações que podem e que não podem 

trabalhar, no contexto da pobreza: “o direito aos meios convenientes de existência não 

corresponde simplesmente a um direito à assistência, mas também a um direito de inserção. 

Como o próprio Castel argumenta, esta transformação da assistência social implica a tomada de 

consciência de um outro perfil de indivíduos sem suportes, perfil onde cada um de nós, 

gradualmente, vai tomando consciência de poder vir a reconhecer-se” (Sá, 2003, p. 2). 

Neste sentido, o rendimento mínimo implica a responsabilização da sociedade civil. 

“Podemos fazer remontar a ideia da garantia de um mínimo de capacidade económica, ao século 

XVIII, à proposta apresentada por Paine de assegurar, mediante a tributação da grande 

propriedade fundiária, a todos os cidadãos um mínimo que lhes permitisse fugir à indigência e 

exercer efectivamente os direitos que a Revolução Francesa declarava universais” (Sá, 2003, 

p.1). 

O Estado na concretização de políticas sociais, descentralizando-as, pede o apoio da 

sociedade civil, mas simultaneamente gera novas formas de regulação social comprometendo 

outros parceiros localmente alistados. “A pobreza é agora de responsabilidade colectiva e tem 

uma dimensão territorializada por via das CLA” (Guerra, 1997, p.161). 

A pobreza mantém a sua dimensão local mas releva-se agora também de 

responsabilidade colectiva. Emerge um novo modelo de gestão do social mais ligado a uma 

administração territorial de populações em risco; plasmado na parceria assumida por vários tipos 

de organismos públicos, entidades privadas, escolas, associações, numa coordenação de acções 

comuns (Sá, 2003). Guerra (1997) declara que “está, talvez, aqui uma das maiores originalidades 

e virtualidades do rendimento mínimo, a emergência daquilo que denominamos novas formas de 

regulação social, isto é, a emergência de uma responsabilização colectiva face aos fenómenos 
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de exclusão, que não podem apenas ser da responsabilidade da segurança social” (Guerra, 1997, 

p.162). Mas é também Guerra (1997) que sublinha o paradoxo do rendimento mínimo: tentar 

solucionar a nível local problemas que se colocam fundamentalmente a nível global, como por 

exemplo a severa crise do trabalho no século XXI. E Castel atenta que adoptando, nas novas 

políticas, estratégias de “individualização” ou “personalização” sobressai o risco de reabilitar a 

velha dicotomia entre os “bons pobres” e os “maus pobres” e, com ela uma inflexão cada fez mais 

disciplinar da segurança (Castel, 1995).  

Este paradoxo de tentar resolver situações estruturais com medidas conjunturais, 

(resolver com o local problemas do nível global) permite retirar outras reflexões (Guerra, 1997):  

• como agir também ao nível das políticas globais e do modelo civilizacional?  

• como agir ao nível regional, no percurso entre o individuo, as famílias e as medidas de política 

social que regionalmente se podem ensaiar articulando, de forma consciente e programada, 

esta medida com outros recursos, nomeadamente de formação profissional, de habitação, de 

educação, entre outras.  Como passar do nível individual de acção para projectos locais de 

desenvolvimento?  

• que impacto tem esta direcção da política social na atitude dos eleitos, dos decisores, dos 

técnicos e dos pobres?” 

 

No âmbito da implementação do RMG, alguns autores salientam a existência de “duas 

lógicas normativas diferentes: um grupo de países privilegia o emprego e o outro a “exclusão 

social” (Sá, 2003, p. 3). São mais numerosas as legislações do primeiro tipo: alemã, espanhola 

(em algumas regiões), irlandesa, luxemburguesa, neerlandesa, finlandesa, sueca, britânica. 

Nestas legislações a disponibilidade em aceitar um emprego é uma das condições necessárias 

para a obtenção da prestação. As legislações do segundo tipo, baseadas numa concepção de 

luta contra a exclusão (belga, espanhola, francesa, portuguesa) (lei nº19-A/96), vão diferir das 
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primeiras em dois pontos principais: a tónica colocada na procura de emprego é substituída por 

uma alternativa encontrada entre medidas de reinserção que podem incidir em várias áreas, 

nomeadamente a saúde conforme referido; as medidas a adoptar devem ser postas em prática 

com base num acordo estabelecido entre o interessado e o colectivo (Sá, 2003). 

Esta linha de análise apresenta-se interessante, tendo em consideração que o actual 

processo de globalização da economia e a sua terciarização, põe em causa o papel integrador 

do salariato, pois a introdução da tecnologia nos processos de produção liberta cada vez mais 

mão-de-obra e “o recado aos pobres não pode ser mais directo - neste processo de acumulação 

eles estão sobrando” (Guerra, 1997, p.159). A mundialização da economia demonstrou a 

necessidade de encontrar formas alternativas de organização da vida social, sendo consensual, 

que a coincidência entre o progresso técnico e o progresso social não se observa, estando pelo 

contrário plasmada no aumento do desemprego com impactos inequívocos na forma de captação 

de rendimentos da maior parte da população europeia, levando a uma nova relação salarial de 

empregado-empregador. Um número significativo de medidas de políticas sociais parece ignorar 

que o desemprego é hoje um fenómeno macroeconómico, não se podendo atribuir culpabilidade 

(directa) às características individuais dos desempregados (nomeadamente a falta de 

qualificação), aspecto secundário do problema. Defendia-se que a “inserção social” passava por 

uma “inserção pelo económico” plasmado de forma directa na inserção, ainda que provisória, no 

mercado de trabalho. Argumentava-se que a experiência adquirida pelo excluído na economia de 

mercado, apresentava uma dupla vantagem, por um lado aproximava-o da “disciplina laboral” da 

qual estaria desabituado, por outro sensibilizava as empresas para as capacidades desta 

população. Mas estas posições tinham dois presumidos subentendidos, muito pouco 

concordantes com a realidade actual do mercado de trabalho: (1) “a economia de mercado está 

em condições de inserir a maioria dos excluídos se eles estiverem melhor preparados”; (2) “o 
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retorno ao pleno emprego pode ser fruto de uma vontade política e de conscientização dos 

empresários” (Guerra, 1997, p.160).  

A presente conjuntura internacional, política e económica, colocou a classe assalariada 

numa posição de precariedade, fazendo do desemprego o principal catalisador do processo de 

exclusão que, como alguns autores defendem, é cada vez menos um processo (Merrien, 1996).  

De acordo com o defendido por Guerra (1997) e Rifkin (1996) é possível identificar que a 

perturbação da relação salarial pode conduzir simultaneamente a uma crise identitária. Na 

sociedade actual, a crise do emprego não permite a possibilidade de cogitar conquistar uma 

identidade a partir do trabalho, utilizando o estatuto profissional conquistado como factor de 

referência (Guerra,1997; Rifkin, 1996), tal como acontecia no passado.  

Algumas políticas sociais de combate à exclusão por via do emprego (nomeadamente 

com a aprovação da legislação que enquadrava a criação e funcionamento das Empresas de 

Inserção), inibiram a ocorrência de situações sociais mais graves mas, ao ignorar a dimensão 

das mudanças necessárias para recuperar a coesão social e desacelerar o desemprego, não 

alcançaram contrariar as tendências.  

Entretanto as formas alternativas de inserção no mercado não formal (nomeadamente no 

terceiro sector) representam indicadores de uma sociedade em mudança e a emergência de 

vestígios de um novo modelo civilizacional onde o trabalho não será só salário, apresentando-se 

também, como expressão de cultura e de saberes, de formas de organização social e de 

identidades, entre outras. Apesar da sua presente ambiguidade, esta dimensão pode ser 

relevante em projectos territorializados com populações excluídas, mas por causa da fraca 

expressão dos seus recursos e dos seus parcos rendimentos, muitas vezes parece 

(institucionalmente) pouco atractiva, quantitativa e qualitativamente.  

“Tenta-se avaliar a taxa de esforço dos indivíduos através do seu montante de expectativas e 

recursos psicológicos, mas serão os pobres culpados da desinserção? (…) Quais são as 

expectativas de inserção que têm as populações, os técnicos e os decisores? Coincidem? 
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Como reconhecer os projectos de vida das populações excluídas? Isso é problema ético, 

metodológico e/ou pratico? Como aceitar esses projectos de vida? Como caminhar num 

acordo negociado sobre a inserção na pouquidão dos meios e nas pressas das visibilidades? 

Como medir o êxito dos planos de inserção? Pelos nossos critérios? Mas conheceremos 

outros? Quem disse que os pobres estavam desinseridos? (…) Poderemos estar inseridos 

economicamente e não ter inserção social e vice-versa? (Guerra, 1997, p.163). 

 

Frequentemente se observa uma certa inércia traduzida na imutalidade das circunstâncias 

sociais, tal como são sentidas pelos indivíduos que experienciam um qualquer tipo de exclusão. 

Para estes nada mudou, muda ou mudará, como que à semelhança da primeira lei de Newton, 

que determina que um corpo se mantém em movimento indefinidamente até que uma força o 

faça parar, ou permanece parado até que sobre ele se exerça uma força que o coloque em 

movimento. Que poder têm os actores/sujeitos da exclusão social para mudar sistemas 

económicos e políticas sociais? A terceira lei de Newton invoca que é necessário que um qualquer 

objecto embata noutro para que daí resulte uma mudança de direcção, sendo, no entanto, por 

vezes difícil calcular quais os futuros percursos assumidos pelos corpos atingidos. E o RMG 

poderia ter protagonizado essa energia de mudança, mas o aparecimento desta medida constituiu 

polémica sendo significativamente criticada por diversos sectores da sociedade civil e partidos 

políticos. Veiculava-se a ideia de que quem já não estava disponível para aceitar um trabalho 

antes, teria agora menos razões para se sentir obrigado a isso, estávamos de volta à triangulação 

“ócio-vicio-pobreza” (Fernandes, 1998), posição com características caritativas e assistencialistas 

tão presente nas atitudes que anteriormente se tinham tido em relação aos mendigos de outras 

épocas, defendia-se que estavam então agora garantidas, por esta nova medida, as condições 

económicas mínimas para se verificarem as duas primeiras categorias (ócio-vicio). As severas 

críticas à medida, que depois conduziram, sem grande resultado prático ou eficácia, à sua 

alteração e aprovação sob a forma actual de Rendimento Social de Inserção, pareciam ser 
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proferidas por um qualquer teórico do século XIX, influenciado pelo positivismo lombrosiano, 

quase apontando factores genéticos e características atávicas na origem da pobreza e exclusão 

social.  

A proposta de lei nº 6/IX, aprovada em Conselho de Ministros, em 23 de Maio de 2002 

revoga o RMG previsto na lei no 19-A/96 de 29 de Junho, criando o Rendimento Social de 

Inserção. Mas as alterações não são significativas: a idade mínima para se poder beneficiar do 

RSI passa de 18 para 25 anos; propõe-se uma discriminação positiva dirigida aos indivíduos com 

mais de 65 anos e aos cidadãos portadores de deficiência; existindo também uma tendência para 

privilegiar as famílias mais numerosas. Os argumentos centrais que justificam as alterações na 

nova proposta de lei foram, a crítica aos resultados obtidos pelo RMG em matéria de inserção 

social e uma grande preocupação com a fiscalização e o rigor na aplicação da lei (Sá, 2003). 

O RMG deveria ter sido um pólo de convergência entre o modus operandi da intervenção 

local, a avaliação psicológica e diagnóstico, a implementação de políticas sociais concertadas e 

as práticas judiciárias e de reinserção social. Tendo falhado fundamentalmente atribuir aos 

psicólogos o que era trabalho da Psicologia - avaliação psicológica e diagnóstico e aplicação de 

metodologias de intervenção. A Psicologia, nomeadamente a especialização mais vocacionada 

para as questões da exclusão social e até mesmo do comportamento desviante, não actuou neste 

contexto social ou trabalhou processos de inserção (pelo menos enquanto a medida não sofreu 

alteração legislativa). O status quo instituído procurou soluções formais e reproduziu-as nos 

acordos celebrados com os beneficiários (tanto no emprego como na formação profissional foram 

utilizadas modalidades de resposta clássicas); sem querer ou conseguir encontrar espaço para a 

criatividade e adequabilidade na actuação técnica que era dirigida a uma população muito 

particular perene de toda uma realidade fértil em problemas originais; sem aceitar partir para o 

desafio de uma nova abordagem, consentida pela lógica imbuída na legislação aprovada na qual 
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estava subjacente que os planos de inserção se desenhavam individuais, à medida de cada 

indivíduo e respectivo agregado.  

À nova medida que era o Rendimento Mínimo Garantido (em 1997) aplicaram-se velhos 

saberes e velhos saber-fazer, lamentavelmente, fazendo tabua-rasa do facto de que as 

realidades sociais são compreendidas quando se conhecem os contextos sócio históricos em que 

se desenvolvem e de que a sociedade, tal como está erigida, manifesta-se em constante 

mutação, acelerada, mudam cada vez mais objectos e mudam cada vez mais rapidamente. Sem 

grande distanciamento do enquadramento geopolítico e histórico europeus, pode referir-se que 

as mudanças foram significativas ao nível demográfico, político, social, cultural, tecnológico, nas 

últimas três décadas e sendo permeáveis a estas mudanças, elas influenciam igualmente o modo 

como os indivíduos se relacionam, pensam e agem (Casas, 2005).  

Actualmente, a condição de “novo pobre” e/ou excluído é tão emergente que o individuo 

pode derruir nela mais rápida e facilmente que no passado, podendo apenas contar com 

respostas institucionais ainda projectadas para uma exclusão como processo cumulativo e de 

longo prazo, esta urgência social obriga a uma preocupação cientifica por parte dos 

investigadores e interventores sociais (agentes técnicos e políticos). A expressão maciça e 

incontornável deste fenómeno (também emergente noutras áreas para além do emprego) obriga 

a um abeirar científico e com abordagens diferentes quer se trate de um indivíduo, família ou 

comunidade; e a soma destas realidades não apresentará resultados semelhantes ao nível da 

avaliação e necessidades de intervenção, por outro lado, a complexidade e extensão da 

problemática obriga a procurar respostas com base em parcelas dessa realidade, impondo no 

entanto que não se ignore a dimensão do todo.  
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“É possível que, dentro de dias, a desigualdade social saia da “agenda política”(…). Mas a 
verdade é que o tema voltará, inquietante e repetidamente, por meses e anos seguidos. O 
Presidente da República disse. O Governo declarou. O INE garantiu, a UE asseverou, o 
Eurostat provou e o Banco Mundial confirmou: Portugal é, na Europa, o país onde é mais 
marcada a desigualdade social. (…) Com uma consolação: estamos melhor que África! 
Como o assunto estava na moda, (…) tudo se disse, como se de novidades se tratasse (…). 
O governo procurou imediatamente argumentos para justificar a austeridade e as medidas que 
se preparam. A oposição aproveitou para condenar a política do governo. Os sindicatos 
quiseram dar força emocional às suas reivindicações (…). E esta “qualquer coisa” não está 
ainda suficientemente estudada. Com raras excepções, a academia portuguesa interessa-se 
por outras coisas. Ao estudo, os partidos preferem a propaganda. Os governos não são os 
melhores juízes neste tema. E quase não há entidades independentes capazes de estudar e 
ajudar a perceber melhor (…).  
 

7.5.2006  
António Barreto, in Anos Dificeis  
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Capitulo 1 

Metodologia 
 

 

 

 
 

 
 

 

Capitulo 1 

“A capacidade humana de organizar o conhecimento científico do mundo e da vida foi, 

segundo explica August Comte, adquirida numa longa caminhada do espírito, que teria 

obedecido à conhecida lei dos três estados: no primeiro, o espírito humano explica os 

fenómenos atribuindo-os à intervenção de seres ou forças comparáveis ao próprio homem; no 

segundo, explica metafisicamente os fenómenos invocando entidades abstractas como a 

natureza; no terceiro, procura determinar cientificamente as leis que comandam os factos” 

(Moreira, 2009, p.44). 

 

A pobreza e a exclusão social não se confinam a leis probabilísticas ou relações de causa-efeito, 

pela assunção de uma dimensão sistémica e plural na sua origem (não podendo ser 

desvalorizada a questão cumulativa). 

“O carácter multidimensional e sistémico da pobreza (mas também da exclusão social) e a 

variedade das suas manifestações tornam relativamente complexa a tarefa de identificação 

dos elementos que estão na sua origem, assim como a clarificação das potenciais relações 

de causalidade estabelecidas. Resultam ambas, acima de tudo, da interacção e convergência 
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de diversas desvantagens sociais que, não as explicando isoladamente, desencadeiam no 

seu conjunto um cenário propício à sua propagação” (Bureau Internacional do Trabalho, 2003, 

p.21). 

 

É importante contestar se estes fenómenos sociais podem ser pensados com base na convicção 

de que existem sequências regulares submetidas ao princípio da causalidade e se é admissível 

provar empiricamente as conclusões fixadas; como refere Moreira (2009) “a questão de saber se 

podem admitir-se comportamentos humanos sem causa, ao contrário dos restantes factos 

naturais, ou se existe uma causalidade diferente para eles” (Moreira, 2009, p.80). 

Simultaneamente ao incremento das dúvidas sobre a efectiva capacidade de conhecer as causas 

dos fenómenos, aumenta a tendência para abandonar a investigação dessas causas, 

apresentando-se este alerta como uma boa reflexão a aplicar ao estudo da pobreza e exclusão 

social. Tal como Hume preconizou, o cientista (acrescentamos, social) apenas está treinado para 

observar a manifestação de um evento seguido de outro, incapaz de compreender o poder ou 

força pelo qual a causa se opera, ou qualquer ligação entre esta e o seu pretenso efeito. “As 

palavras causa e efeito referir-se-iam apenas a sequências habituais dos fenómenos” (Moreira, 

2009, p.138). Não existe dúvida de que em ciência “a mais perfeita explicação causal a que se 

pode chegar é a que submete o facto a uma lei de probabilidade estatística”, mas também não 

surgem suspeitas de que esta lei apenas define a sequência dos factos, não prestando 

informação sobre a eficiência das causas (Moreira, 2009, p.64). Apesar de Morgenthau se opor 

às regularidades causais não nega que estas possam existir, “para isso contribuem dois factos: 

(1) a criatividade do homem, cujo comportamento é indeterminável segundo leis causais, pela 

liberdade e autodeterminação da conduta humana e (2) a ponderação dos valores na vida social” 

(Morgenthau, 2006 p.22).  

As funções centrais das ciências sociais e humanas parecem residir “no propósito de 

construir hipóteses testáveis, de determinar tendências, explicar fenómenos, prognosticar 
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sequências e de definir leis” (Moreira, 2009, p.137). Requisitos difíceis de obter respostas 

simples, na medida em que a formulação de perguntas sobre acontecimentos sociais se revestem 

sempre de (pelo menos) duas formas, uma centrada na causa, outra focalizada no objectivo. 

Admitindo-se que as causas da exclusão são múltiplas e conjugadas pondo em perspectiva a 

relação de questões conceituais como desigualdade, pobreza, marginalidade e estigmatização 

(causas); tem também se acolher como autêntica a existência de ruído na acepção do paradigma 

e a insuficiente discussão teórica para a delimitação do conceito, resultando na indeterminação 

dos designs de intervenção (objectivos) e no não reconhecimento da competências dos técnicos 

com formação para o exercício da Psicologia da Inclusão Social. 

Problema e Objectivo 

Problema 

A dificuldade em delimitar o conceito encontra-se também plasmada na dificuldade de 

erigir um problema. Xiberras (1996) conduz-nos a uma pertinente questão: “Exclusão social: um 

problema das pessoas ou da sociedade? (Xiberras, 1996, p.32-33) ”, tendo presente que as 

medidas de política social derivadas das orientações europeias e adoptadas pela Administração 

Central não têm produzido os resultados esperados; são admissíveis derivações à pergunta 

original abarcando domínios mais abrangentes:  

• face à conjuntura político-económica quem são os novos excluídos? Excluídos ou vítimas das 

circunstâncias? Que diferenças encontramos no estadio de ser ou o estar excluído? 

• que estratégias aplicadas ao modelo de intervenção são as mais adequadas para uma gestão 

de futuro pró-sucesso? Entendendo-se por modelo de intervenção as estratégias 

desenvolvidas pelo psicólogo da inclusão social, fazendo (complementarmente) uso das 

técnicas subjacentes às intervenção comunitária e juspsicológica, e recorrendo aos saberes 

das ciências contributivas, a aplicar ao individuo-alvo, após negociação e acordo do seu 

“projecto de vida”; 
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• que  grau de carência apresentam estes indivíduos que os confinam a viver durante vários 

anos sucessivas situações de exclusão social sem acesso a recursos de vários níveis?  

• que diagnóstico deverá orientar a intervenção junto dos fenómenos de exclusão social? 

 

Objectivo:  

A intervenção tem como principal objectivo a promoção da inclusão, que se expressará 

na capacidade/competência que o indivíduo adquiriu para desenhar e decidir o seu “projecto de 

vida” (contando com a assessoria técnica especializada para o efeito), passando então a ser 

capaz de exercer o seu estatuto de cidadão na sociedade. 

A exclusão social sofre na sua origem a manifestação de plúrimas influências (já 

explanadas), assim para uma intervenção bem-sucedida: 

• deve garantir-se que esta seja suportada por um quadro teórico assente nos pressupostos 

teóricos da Psicologia da Inclusão Social, fazendo uso dos conhecimentos do técnico 

enquanto instrumento de trabalho, de molde a creditar ao indivíduo a qualidade de 

protagonista da sua inclusão; inquirindo sobre as causas das situações de exclusão de social 

e investigar as abordagens teóricas e paradigmáticas de molde a permitir delinear futuras 

estratégias de acção, sendo urgente redefinir novas abordagens epistemológicas, novas 

paradigmas e novas metodologias de intervenção; 

• deve ter enquadramento institucional e ser sustentada nas medidas de política social 

existentes e que o Estado põe à disposição. 

Assim, o objectivo central desta investigação passa por dois eixos fundamentais: 

 - Análise epistemológico-conceptual do objeto Inclusão Social 

 - Cosntrução de proposta de intervenção de acroco com um novo conceito e paradigma, 

desenvolvimento de instrumentos e posterior avaliação da intervenção 
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Procedimento 

Aproximação a um Novo Conceito e Paradigma 

Xiberras (1996) centra a questão na existência de um problema epistemológico, uma vez 

que não se afigura simples circunscrever o fenómeno da exclusão social ou as plúrimas 

realidades experimentadas pelos indivíduos desinseridos, não sendo por isso acessível recorrer 

a uma integração em grupos tipificados para propósitos de intervenção, pois nenhuma dessas 

realidades é homogénea. E não se apresentando fácil delimitar o fenómeno pode este ser elevado 

à categoria de paradigma? Bachelard (1938) fala-nos da imposição das ciências evoluírem a 

partir de rupturas epistemológicas ou descontinuismo e, igualmente, alerta para os perigos de 

uma linguagem metafórica, pois sob o ponto de vista do “historiador da ciência as ideias devem 

ser tomadas como factos enquanto que o epistemólogo deve tomar os factos como se fossem 

ideias, inserindo-as num sistema de pensamento”. Para o historiador, um facto mal interpretado 

permanece por uma época como um facto, “para o epistemólogo, é um obstáculo, um contra 

pensamento” sendo enganador quando “a mesma palavra tanto designa como explica” 

(Bachelard, 1938, p.25). Kuhn (1970) à semelhança de Bachelard (1938) anui que “o 

conhecimento científico não evolui de forma cumulativa e contínua, esse crescimento é 

efectivamente descontínuo, efectuando-se por saltos qualitativos, que não se podem justificar em 

função de critérios de validação do conhecimento científico. A sua justificação reside em factores 

externos, que nada têm a ver com a racionalidade científica e que, contaminam a própria prática 

científica” (Marques, 2009, p. 1). O desenvolvimento descontínuo que Kuhn preconiza, tem o seu 

aparecimento num determinado período de evolução científica: quando são contestados 

conceitos, teorias e metodologias, que até então sustentavam a investigação e prática cientifica, 

ou seja, é contradito o “paradigma”. 

Paradigma, do grego parádeigma representa, em suma, uma realização científica com 

métodos e valores que são concebidos como um modelo. De acordo com Kuhn (1970), a 
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existência de um paradigma em vigência condiciona os cientistas sociais à procura de novas 

explicações: "mais ou menos tempo será necessário para o novo paradigma se impor, mas, uma 

vez imposto, ele passa a ser aceite sem discussão e as gerações futuras de cientistas são 

treinadas para aceitar que o novo paradigma resolveu definitivamente os problemas 

fundamentais. Da fase da ciência revolucionária passa-se de novo à fase da ciência normal e, 

portanto, ao trabalho científico sub-paradigmático" (Santos, 1977, p. 216). Nesta óptica Oliveira 

(2004) oferece que “a exclusão deve ser generalizada como categoria de interpretação da 

realidade social em geral, constituindo um novo paradigma, pois o pensamento contenta-se em 

permanecer nas realidades parciais, nos regionalismos, no caos da infinita pluralidade de micro-

universos não relacionados entre si” (Oliveira, 2004, p.184). 

A abordagem efectuada à emergência do conceito e consequente demonstração 

evolutiva, mostra como a etiologia da exclusão social tende para um infinito. A sua origem, quer 

o grau de análise se aplique ao individuo, grupo ou sociedade, pode ser ontogénica (ter causas 

pessoais), filogenética (apresentar causas societais), conjuntural (ser condicionada por 

características produzidas por determinadas circunstâncias mutáveis) ou estrutural (influída pela 

estrutura de personalidade, história de vida, afectada pela influência das estruturas politicas e 

instituições circunscritas pelo Estado); impossibilitando esta abrangência a estabilidade da sua 

constituição como um conceito delimitado, por não o ser efectivamente: nem em relação às suas 

causas nem em relação às suas consequências (conforme explanado), ou seja, se no seu início 

se encontram conjugadas inúmeras condições de complexa abordagem e exame, nos seus 

impactos estão presentes plúrimas formas de reacção ao fenómeno por parte das 

populações/indivíduos atingidos.  

Pode então retornar-se à questão sobre a dificuldade de uma ruptura epistemológica na 

exclusão social? 
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Uma resposta provável é a própria condição do Homem, que enquanto objecto de estudo 

desta área do saber e condicionado pelas suas características de actor social, se apresenta como 

uma unidade psicológica, simultaneamente social e consequentemente política, podendo o 

processo de exclusão iniciar-se por qualquer uma destas componentes, passando rapidamente 

à contaminação da condição contígua:  

1. (dimensão social) perder o emprego - (dimensão física e/ou psicológica) adoecer - ser excluído 

(ponto de ruptura com a dimensão politica); 

2. (dimensão física e/ou psicológica) adoecer - (dimensão social) perder o emprego - ser excluído 

(ponto de ruptura com a dimensão politica); 

3. (dimensão politica, acrescendo outras perdas em grau e qualidade) ser excluído (auto ou 

hétero) - (dimensão social) perder o emprego - (dimensão física e/ou psicológica) adoecer; 

4. (dimensão politica, acrescendo outras perdas em grau e qualidade) ser excluído (auto ou 

hétero) - (dimensão física e/ou psicológica) adoecer - (dimensão social) perder o emprego. 

 

Constata-se então que na origem não está(ão) a(s) mesmo(s) circunstâncias(s), sendo no 

entanto o resultado final semelhante, evidenciando a premência em adoptar uma certa 

diversidade no tipo de respostas a adequar a estas situações potencialmente desencadeadas de 

exclusão social: 

1. nesta primeira situação, é premente e fundamental a mobilização de medidas assistencialistas 

numa primeira linha de intervenção a aplicar (subsidio de desemprego, entre outros) para se 

proceder a um corte com o restante processo precipitador, previsível; 

2. na segunda, é urgente e necessária a intervenção da Psicologia com especialização nesta 

área, articulando com as politicas de saúde em vigência, evitando um desfecho traumático; 

3. e 4. é possível considerar nesta dimensão, um ponto de ruptura anterior traduzido pela 

existência da condição de excluído imposta e um ponto de ruptura posterior com a perda de 
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emprego e o adoecer. A prevenção adquire assim neste contexto um papel primordial como 

redutor de danos e riscos futuros, apresentando-se também essencial a intervenção do 

psicólogo da inclusão social. 

 

Ao enunciar a desconstrução do fenómeno exclusão social, apresenta-se ao investigador 

a incontornável necessidade de uma operacionalização conceitual do fenómeno, de molde a 

poder elegê-lo paradigma. Mas somente a partir da assunção de um preceituado proposto - 

“exclusão aplicada ao actor” - isso se torna possível, pois estando este actor identificado como 

parte integrante de uma população-alvo (à qual pertence e da qual não se destaca) ainda assim 

domínio demasiado amplo e inespecífico, é reconhecida a necessidade de o apresentar como 

membro de um determinado grupo-alvo característico, podendo nesta contextualização, ser mais 

bem definidos os termos duma investigação/intervenção ao nível do sujeito-alvo.  

A evolução para uma “exclusão aplicada ao actor”, enquanto paradigma, impõe fruir de 

uma metodologia específica de investigação para a revelação dessa realidade, de forma a ser 

verdadeiramente transformada em matéria da Psicologia da Inclusão Social. É preciso através 

de uma abordagem disciplinar especializada, aceder a um processo de análise com instrumentos 

próprios, recrutando também as perspectivas moldadas pelo modelo que se apresenta adiante 

(figura 5).   

Este novo paradigma proposto, “exclusão aplicada ao actor”, deve ser decomposto em 

subobjectos (intentando a redução da sua complexidade de molde a conseguir projectar uma 

intervenção-alvo) e pelas tipologias de grupos-alvo (após abandonar a categoria população-alvo, 

por esta ser ainda demasiado abrangente), nas quais o individuo se inclui e deve ser apartado; 

prosseguindo no entanto um observar, destacar e interceptar de várias realidades distintas, 

impondo a natureza destas, um particular cuidado quanto ao estabelecimento de diagnóstico: 

dividido (atendendo às partes) mas articulado (evidenciando o todo), particular (por ter de ser 
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estabelecido individualmente) mas partilhado (inscrito numa determinada realidade social 

envolvente e fazendo recurso a diversas ciências contributivas). A dificuldade colocar-se-á 

sempre em separar estes vários e diferentes subobjectos, de forma a não se perder por um lado, 

a individualidade existencial, por outro as características e importância que têm como contribuição 

para o conjunto (por exemplo ser toxicodependente, simultaneamente sem-abrigo e arguido por 

furto).   

No modelo nomeado na figura 5, apresentam-se três distintos planos, interrelacionados, 

nos quais se inscrevem instâncias (media, público e políticos), actores (da exclusão) e 

intervenientes (de vários contextos profissionais), sendo possível apreender, em simultâneo, a 

existência: 

• de um olhar de dentro para fora, cujo protagonista é o actor - o próprio excluído, observando 

a sua situação de forma única e subjugada a uma cultura de pobreza sugerida pela sociedade, 

sentida como imutável, sendo essa a mensagem que é transmitida ao individuo pela 

comunidade, tal como destacado por Kahn (2000); 

• de um olhar de fora para dentro, o dos intervenientes, este nunca será um olhar homogéneo, 

variável em função de uma qualquer situação social ou experiencia vividas, e de acordo com 

a práxis, competência técnica, ética e sensibilidade social (e até mesmo politica);  

• nos media, opinião pública e políticos, as crenças, de várias ordens e proveniências, irão 

modelar a análise e a intervenção, assim como as expectativas determinaram o sucesso ou 

insucesso, total ou parcial do processo de inclusão. 

 

 

 

 

 



 254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: (1) actores: vitimas, deficientes, minorias, idosos, crianças, toxicodependentes, sem-abrigo; (2) 

intervenientes: médicos, enfermeiros, psicólogos, advogados, terapeutas, assistentes sociais, sociólogos, 

antropólogos, animadores, formadores profissionais, professores, técnicos de emprego, intervindo nas 

suas diferentes áreas de competência. 

 

 

Figura 5 – modelo de abordagem ao fenómeno a partir de vários planos sociais, estratégias, 

actores e intervenientes 

 

A exclusão social encontra-se refém de todas estas formas de a visionar/analisar. A 

influência destes planos não deve ser ignorada, podendo assim vir a constituir-se como (mais) 

uma barreira à intervenção técnica e especializada. Estes planos estarão ainda condicionados 
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pelos vários níveis de estratégias adoptadas em presença, determinando influxos na forma como 

se aborda a representação social (Moscovici, 1990) dos excluídos:  

1.estratégias pessoais - (predominantemente do domínio do actor) evidencia-se nesta categoria 

a importância da distinção entre o ser e estar em situação de exclusão; apreciação que tanto 

pode feita pelo sujeito, como ser imposta (a este mesmo sujeito) pelos intervenientes ou outros 

membros da sociedade; podendo mesmo condicionar o vínculo/corte com o seu estatuto social; 

2.estratégias familiares - (predominantemente do domínio do actor e do publico) a eficácia destas 

estratégias, especialmente junto de grupos identificados como mais vulneráveis, pode constituir 

a diferença entre sucumbir (ou não) à espiral de exclusão por permitir o acesso a uma rede social 

de suporte de primeira linha, de actuação rápida e directa ao nível das respostas; a sua existência 

pode inclusivamente ser assumida como modo de prevenção; 

3.estratégias comunitárias ou locais - (domínio dos intervenientes e do publico) através da 

utilização de redes formais sustentadas por medidas legislativas, do recurso a redes informais 

(relações de vizinhança), da intervenção do terceiro sector e da mobilização da sociedade civil 

(conforme previsto nos princípios plasmados na legislação de efectivação da Rede Social), estão 

encontradas algumas das principais ferramentas de prevenção e intervenção, embora mais 

particularmente vocacionadas para a categoria grupos-alvo (porque estes representam um 

número finito e calculável e, características enquadradas num contexto local); não podendo no 

entanto ser desvalorizada a contaminação de crenças e expectativas; 

4.estratégias governamentais (domínio do politico e dos media) - a aprovação e implementação 

de normativas legais dos diferentes Estados que atendem à evolução do fenómeno, suas 

especificidades e suas novas modalidades, são importantes para a resposta institucional. As 

distintas realidades europeias e nacionais encontram-se (na sua generalidade) descritas e 

diagnosticadas, constatando-se, no entanto, a necessidade de uma adequação da resposta para 

o cumprimento dos seus objectivos, sustentando-se a mesma em prioridades de intervenção, 
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ajustadas à parcialização e individualização do fenómeno (nem todos os idosos carecem de lar, 

nem todos os sem-abrigo precisam de casa, nem todos os toxicodependentes necessitam de 

formação profissional) - esta é uma abordagem mais direccionada às populações-alvo;   

5.estratégias europeias – (a nível macro), partindo das recomendações difundidas pela política 

externa, estas estratégias devem permitir estabelecer um grau de análise e tomada de decisões 

politicas, científicas e técnicas, que coloquem em perspectiva o fenómeno como um todo, 

assumindo a garantia, aos cidadãos, do exercício do seu direito à cidadania. 

Ciências Contributivas 

Carrara (1996) opõe-se à constituição de uma Psicologia que responda à questão de uma 

disciplina especificamente preocupada com a cidadania, por não o considerar necessário nem 

recomendável. Moreira (2009) contrapõe: “sempre que a necessidade de um novo ponto de vista 

se apresenta aos estudiosos, implicando nova disciplina, a reacção académica e conservadora 

contra a novidade resulta em grande parte do esquecimento de que as classificações das ciências 

todas possuem apenas valor conjuntural e histórico” (Moreira, 2009, p. 82-83). 

Como argumento da sua posição, Carrara (1996) defende que tal efeito descaracterizaria 

a Psicologia como área de conhecimento, transformando-a num mosaico de pequenas e 

especificas psicologias e restringiria o número de profissionais envolvidos. Para este autor:  

“trabalham-se momentos importantes em que a consciência social aflora quando se estuda a 

Psicologia do Desenvolvimento; discutem-se os mecanismos que facilitam ou dificultam a 

aquisição de conceitos quando se está no campo da Psicologia da Aprendizagem; centraliza-

se a discussão nos valores que sustentam a dinâmica grupal, quando se está na Psicologia 

Social; encara-se a ética do assegurar ao cliente instrumentos para que possa lutar por seus 

objectivos, respeitados os direitos daqueles com os quais convive, quando se trabalha com 

qualquer conjunto de teorias e técnicas psicoterápicas na clínica; identificam-se reivindicações 

e oferecem- se procedimentos de contra controlo ao poder vigente, quando se opta pela 

Psicologia Comunitária; cuida-se para não ceder a um comprometimento com o poder 
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económico da empresa ou instituição, quando se pratica a Psicologia das Relações Humanas; 

aprofunda-se a dimensão da crítica social, sem deixar de lado o aprimoramento da 

competência, quando se actua como psicólogo escolar. Enfim, o exemplário é tão infinito 

quanto as possibilidades da própria Psicologia, tornando-se absolutamente desnecessário 

(embora seja possível) delinear um campo particular para a construção da cidadania” (Carrara, 

1996, p.12-16). 

 

Carrara (1996) explicita que um conjunto de sugestões de trabalho não pode nunca ser traduzido 

num receituário, na medida em que são dinâmicas as relações interpessoais existindo sempre 

novos aspectos em jogo, nem a actuação isolada do psicólogo pode resolver a questão da 

cidadania uma vez que a busca da cidadania é conquista implicando participação (um processo 

coletivizante que recebe múltiplas influências) (Carrara, 1996). 

“O que se pode veicular, a título de maior organização, são projectos (nacionais ou 

regionais) com a possibilidade de envolvimento de uma multiplicidade de profissionais”. Depois o 

projecto principal é dividido em diferentes áreas “de actuação que aproximem afinidades teóricas 

ou estratégicas naturais” no sentido de se cumprir o objectivo final, “que é a construção da 

cidadania a partir da contribuição do psicólogo” (Carrara, 1996, p.12-17). 

Mas a discordância com Carrara é incontornável.  

É demonstrado por Poiares a relevância de adoptar, face ao fenómeno em estudo, uma 

Psicologia que se concretize: 

“(…) como uma mais-valia considerável na exclusão social, na multiculturalidade e conflitos 

étnicos, na gestão e ordenamento do território e na definição de políticas securizantes, 

nomeadamente ao nível das autarquias locais, combatendo o sentimento de insegurança 

entre os diversos segmentos sociais, e no campo das dependências sem substância química, 

como o jogo, o consumo excessivo e o recurso compulsivo ao crédito. Também é legítimo 

esperar dos psicólogos a articulação de programas de intervenção comunitária, com equipas 
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multidisciplinares, que potenciem a melhoria da qualidade de vida das camadas mais 

desfavorecidas, cultural e socialmente, ou cujo poder reivindicativo está fragilizado; trata-se 

de um trabalho em rede (…)” (Poiares,2001, p.34). 

 

Também Demo (1998), sem pretender anular a disciplinaridade, e, ao mesmo tempo, admitindo 

as mudanças que se registam no campo da metodologia das ciências, pretende mostrar que a 

ciência, mesmo que seja articulada de maneiras diferentes, que utilize métodos qualitativos e 

mais flexíveis, na tentativa de adquirir o conhecimento do todo, não prescinde da formalização 

do objecto de pesquisa. Para ele, a ciência evoluiu a tal ponto, graças à especialização, que 

permitiu um amadurecimento suportado pela “(…) superação do olhar superficial, entrando na 

direcção analítica do real” (Demo, 1998, p.84).  Sobre este aspecto reside o problema de se 

querer produzir ciência enquadrando-a em pólos radicais - por um lado, a especialização extrema 

e por outro, a generalidade. Segundo a visão de Demo (mais moderada), estas duas abordagens 

mutilam a realidade, recomendando por isso a eliminação dos extremos, bem como a 

consagração de especialidades na ciência e de especialistas capazes de promover o diálogo com 

outros de diferentes áreas, com o objectivo de aprofundar o conhecimento. 

O indivíduo, objecto da Psicologia da Inclusão Social, carece de uma intervenção 

sistémica dirigida e sustentada num conhecimento escorado em áreas do saber contributivas 

para os processos de inserção: particularmente o saber jurídico e a captação do social no 

indivíduo. Mas este actor da exclusão é simultaneamente objecto da Antropologia, História, 

Sociologia, Economia, mas também do Serviço Social (na mobilização das respostas 

enquadradas pelas políticas sociais e medidas de apoio, em vigência), Ciência Política (na 

produção de legislação e consequentes tomadas de decisão), Medicina (promoção da saúde e 

cuidados médicos, e prevenção da doença), do Direito (na aplicação das normas: na prevenção 

especial e geral, reinserção social e políticas judiciárias) e simultaneamente das áreas da 

Educação e Família (apoio às políticas de protecção e de prevenção da marginalidade precoce); 
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tendo todos estes domínios do saber de integrar o constructo científico, tanto no tempo do 

diagnóstico como no espaço da intervenção, na medida em que esta intervenção é una e única.  

Segundo Bibeau (1996) a interacção e as inter-relações entre as diferentes disciplinas são 

asseguradas por uma metadisciplina que se situa num epistemológico superior (esta não se 

impõe como coordenadora mas como integradora do campo metadisciplinar, actuando como 

mediadora entre estas disciplinas e a práxis).  

Assim recorrendo à lógica de confluência das disciplinas (Poiares, 2009), parece 

configurar-se adequado considerar a metadisciplinaridade, nas fronteiras entre a Psicologia da 

Inclusão Social e as restantes ciências contributivas, porque os problemas sociais que se 

apresentam com carácter pluridisciplinar são crescentes, evidenciando que “a sistemática 

tradicional das ciências e suas disciplinas já não abarca a realidade interrogada”, obrigando “a 

procurar encontrar métodos de tratar, científica e pedagogicamente, os problemas 

interdisciplinares que se multiplicam” (Moreira, 2009, p.83). À semelhança do que preconiza 

Moreira (2009), pode aceitar-se que os métodos utilizados pelas ciências sociais não variem 

muito de um contexto para outro e todos aparentem ser utilizáveis (Moreira, 2009), no entanto e 

apesar desta argumentação, deve atender-se à necessidade de não serem ultrapassadas 

funções e competências no âmbito de cada um dos domínios teóricos. Pela metadisciplinaridade, 

a dificuldade está em resistir a não extrapolar a fronteiras do objecto e consequentemente cada 

especificidade científica de intervenção, sabendo-se que esta intervenção não é pura, estando 

presentes, nos mais vários graus e qualidades, as crenças e expectativas (desconhecidas porque 

não conscientes) dos media, público e políticos, como referenciado. 

Evidencia-se pertinente para o estudo do fenómeno da exclusão social, aprofundar o que 

pode estar na sua origem e continuidade sequente, à luz de uma abordagem metadisciplinar, de 

molde a apresentar contributos para o desenvolvimento de respostas sociais e para a promoção 

da inserção sob o ponto de vista da abordagem do saber psicológico; descrevendo o fenómeno 
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na óptica da Psicologia e compreendendo a relação entre diferentes saberes numa dimensão 

(privilegiada) de cooperação com a Psicologia da Inclusão Social.  

O Psicólogo de Inclusão Social  

Para o excluído, na prática, a questão de delimitação do conceito não é importante como 

não é, se o fenómeno se constitui como um novo paradigma ou não, os modos de intervenção é 

que têm de ser ensaiados com objectivos diferentes: como inserir na sociedade um indivíduo que 

não inseriu a sociedade em si? Esta realidade não é igual à situação de rejeição de uma 

comunidade em relação ao(s) indivíduo(s) que não assimilando, exclui, tratando todos como 

diferentes (referencia), conforme explanado.  

O exercício da Psicologia centra-se no trabalho com o indivíduo e no seu 

processo/percurso de inserção, fazendo o psicólogo da inclusão social uso de conhecimentos 

sustentados, também, por uma prática de investigação. Freud (1973) preconizava, que “não 

existe outra fonte de conhecimento do universo, excepto o tratamento intelectual de observações 

cuidadosamente verificadas, de facto, aquilo que é chamado investigação, e nenhum 

conhecimento pode ser obtido por revelação, intuição ou inspiração” (Moreira, 2009, p.44). Um 

problema social carece de uma existência objectiva, e no que se relaciona com as 

“representações sobre as formas apropriadas de agir, cabe ressaltar que ao mudar a lógica sobre 

onde é preciso intervir, também se favorece que se mude a lógica de como é preciso fazê-lo” 

(Casas, 2005, p.44). 
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Figura 6 – dialéctica entre a importância da investigação e intervenção, na abrangência da relação 

entre a Psicologia e o Estado, cabendo a este ultimo o desempenho um papel fundamental na 

produção de medidas que privilegiam o colectivo, através da aplicação de políticas, 

simultaneamente, de protecção e assistencialismo 

 

Sem que se encare a “exclusão aplicada ao actor” como um paradigma (incorporando o 

modelo apresentado na figura 5), e a intervenção com dimensão metadisciplinar, a promoção da 

inclusão encontrar-se-á sempre dificultada por uma visão redutora que apela fundamentalmente 

ao combate da exclusão (em abordagens influenciadas pela lógica capitalista), por intervir de 
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forma global mas em simultâneo de molde sectorial e desarticulado (global em relação ao 

fenómeno, sectorial em relação ao individuo, desarticulado por não potenciar os vários recursos 

existentes à disposição). 

A construção do conceito psico-inclusivo elaborado pela Psicologia da Inclusão Social 

principia no ponto em que se percorre a via que dista da zona de exclusão em que o individuo se 

encontra (-∞) até ao ponto de ruptura que é simultaneamente o ponto de viragem (0), para a partir 

dai iniciar o percurso de inserção (+∞). Esta transição permite deslocar o foco de preocupação 

com a história de vida (com as suas vivencias passadas, apresentando um estatuto de 

imutalidade através da manifestação dos traços de personalidade e memórias associadas) para 

uma intervenção moldada num projecto de vida assente no presente e para o futuro; sabendo-se 

no entanto como esta historia de vida influência e condiciona o individuo (e simultaneamente 

influência e condiciona o trabalho do psicólogo da inclusão social), tendo-se também em presença 

que, quanto maior for o desajustamento entre a história e o objectivos elegidos para executar no 

seu projecto de vida, maiores são as dificuldades de ultrapassar os obstáculos da exclusão e 

consequentemente mais prováveis os riscos de insucesso.  

 

 

                                                                                  Intervenção de PIS. 

Combate à                                                          Tende de    0,+00                   Promoção da 
Exclusão                                                                                                                           Inclusão 

 

 -00                                                                       0                                                                   +00    
(resposta insuficiente)                                     (ponto de viragem/                                (resposta satisfatória) 

                                                                         ponto de ruptura) 

                                               Medidas  

                                               promovidas 

                                               pelo Estado.  

                                               Tende de    -00, 0           
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Figura 7 - o nível de investimento conseguido tem tendência para se anular por sinalização 

oposta, quando as medidas de protecção do Estado não são correctamente implementadas ou 

são aplicadas de forma isolada e sem sustentação técnica 

Assim a modelagem das operações desenvolvidas pelo psicólogo da inclusão social, têm 

por finalidade: 

1. incidir, exclusivamente, na promoção da inserção através de estratégias estudadas e 

desenhadas para o efeito (intervenção-alvo).  

Um olhar através da Psicologia da Inclusão Social permitirá subordinar a análise desta 

problemática a um modelo ou paradigma mais actualizado, apelando aos contributos do 

conhecimento científico de outras áreas do saber, de molde a desenvolver a melhor erudição 

sobre o fenómeno; e no âmbito de uma resposta adequada, localizar a solução a adoptar 

implementando a medida imprescindível, para por fim monitorizar a evolução da (pretendida) 

inserção. Assim, referente ao processo de exclusão, cumpre-se a necessidade de diagnóstico; e 

concernente ao processo de inclusão (com especial atenção centrada na monitorização do 

percurso do individuo e no treino de competências, entre outros) a necessidade de intervenção, 

manutenção e reforço.  

A formação do técnico bem como a sua capacidade de intervenção pressupõe não só uma 

abrangência e conhecimentos de conteúdos mais vasta, mas bem definida e delimitada dentro 

do âmbito das suas competências técnico-profissionais. Isto obriga a que este interventor social 

aborde a Psicologia de maneira especial (por combinar uma formação especifica nesta área de 

intervenção) e ao mesmo tempo, ecléctica (por ter em consideração a participação das ciências 

contributivas), em termos de formação teórica, apresentando um distanciamento do fenómeno, 

de modo a perspectivá-lo de maneira macro societal e, simultaneamente, preservando a 

capacidade de projectar num futuro tridimensional (espaço, tempo e ritmo) o resultado da sua 

intervenção. O psicólogo da inclusão social utilizará os conhecimentos que detém sobre a 
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problemática em apreço (dispondo também no seu repertório técnico, do recurso à intervenção 

comunitária e à intervenção juspsicológica, adiante explanadas), saberá observar, escutar e 

manter a atitude fenomenológica exigível a todos os técnicos que estão mais ocupados em 

compreender que explicar, elencando o que o indivíduo disponibiliza como informação verbal e 

não-verbal. É este material recolhido e analisado que deverá ser usado no seu processo de 

inserção, mais ou menos longo, mais ou menos frustrante, mais ou menos investido, pelo próprio 

e por este psicólogo; 

2. agir individualmente (no sujeito-alvo enquadrado pelas características de comorbilidade, 

entre outras, do seu grupo-alvo de pertença).  

Quando se intervém junto do indivíduo excluído, promovendo alterações estruturais à sua forma 

de ser e de estar, ou seja no seu modo quotidiano de vida, essa reprogramação exige a 

negociação e consideração pelo que o indivíduo deseja para si sem, no entanto, que este respeito 

pela sua vontade seja desculpa para um apartamento da intervenção.  

A progressão desse sujeito-alvo pelos diversos patamares de evolução (ao nível da 

inclusão), implica o reconhecimento dessa evolução pelo psicólogo e pelo individuo, de molde a 

potenciar as capacidades evidenciadas através de uma retro-intervenção aplicada (intervenção 

continuada, sustentada na avaliação e progressos anteriores alcançados com o objectivo de os 

fazer evoluir sob a forma de processo de inserção, monitorizado e ajustada pelo psicólogo no 

exercício das suas funções profissionais). O sujeito-alvo desta intervenção não é um individuo 

passivo, é um organismo activo, cuja interveniência deve também ser esquematizada por si 

próprio de molde a uma aplicação exclusiva aquele problema, aquele individuo, aquele setting, 

aquele tempo e espaço, aquele existir. As mudanças a produzir serão exclusivamente aquelas 

que ele aceitar, quiser e em última instância, conseguir alcançar. Neste domínio está-se 

inclusivamente a trabalhar expectativas, pois mudanças são sempre possíveis, mas ilimitadas e 

finitas, por determinação de uma personalidade de base e dos condicionamentos impostos por 
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uma determinada história de vida. Assim partindo da dimensão pessoal é também realizado 

trabalho de intervenção social no meio, por forma a que abordando o individuo se abranja a 

família, interferindo sucessivamente com os plúrimos átomos constituintes da comunidade 

(aspirando pelo sucesso); 

3. inibir tecnicamente processos de degradação pessoal, psicológica, física e social, 

estabelecendo-se uma clara diferença entre combate á exclusão e promoção da inclusão. 

Enquanto que na primeira circunstância se desenvolve um conjunto de acções que nunca 

obrigam o indivíduo a mudar de posição ou a evoluir, trata-se apenas de dar resposta às 

necessidades básicas; na segunda há sempre uma alteração de comportamento do indivíduo 

que se encontra em situação de exclusão, por vezes essas alterações são quase imperceptíveis 

(inicialmente), mas serão essas que sustentarão as seguintes, se devidamente trabalhadas e 

reforçadas pelos técnicos. Assim o papel desempenhado pelo psicólogo da inclusão social 

cumpre-lhe a ele em exclusivo pelo seu conhecimento, formação e treino; este psicólogo não 

tem nem estatuto, nem ética, dissemelhante de qualquer outro, com qualquer outra 

especialização, apenas e tão-somente desempenha um papel diferente assente na sua práxis 

específica e especializada: trabalha com o indivíduo - que atingiu um estremo de desigualdade 

e degradação estando posicionado ao nível da base da pirâmide de Maslow (Maslow, 1943) - a 

partir da sua própria história de vida, um processo de evolução na conquista do seu novo 

projecto de vida;   

4. aplicar de forma priorizada (no tempo, com base nas avaliações efectuadas) e segmentada 

(no espaço, definida pelas áreas de maior carência) as medidas identificadas como 

necessárias, a partir dos vários níveis de análise.  

Para uma via de inserção podem assumir-se como variáveis: (1) o espaço e os recursos, ou 

seja, o apoio material e (2) o tempo de aquisições, os ritmos e competências do indivíduo, ou 

seja, o plano imaterial; sendo de sublinhar a importância colocada no investimento aplicado ao 
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projecto de vida - consequência e resultado do trabalho efectuado com e pelo individuo, que é 

desenvolvido dentro dos limites das capacidades que em si encontra, e que as variáveis 

condicionam.  

Frequentemente, um sectarismo perigoso e desajustado é adoptado nas práticas de 

intervenção: (1) influenciado pelo desconhecimento dos contornos reais da problemática, (2) 

vertido nas medidas politicas aprovadas, nomeadamente no âmbito da formação profissional e 

preparação para o emprego, áreas importantes (entre outras) cujo insucesso pode representar 

um dos aspectos mais inibitórios dos objectivos de inclusão, (3) também por uma efectiva 

despreocupação com a seriação ou segmentação e priorização de metas de médio e longo 

prazo; 

5. enquadrar a intervenção-alvo em instituições de referência (especializadas na problemática 

em análise).  

A exclusão continuará o seu trajecto evolutivo enquanto fenómeno social da história do actual 

século, obrigando com isso à progressão de modelos de intervenção; de um ou de vários, em 

concordância com o diagnóstico aplicado a uma tipologia determinada.  

Observam-se diversos níveis de exclusão e consequentemente distintos níveis de 

inclusão com necessidade de diferentes formas de intervenção adaptadas, individualizadas e 

respostas políticas diferenciadas, institucionais (publicas ou privadas), de atendimento e/ou 

apoio. Nesta equação, onde se pode considerar o trabalho social como elo de ligação, existem 

outros factores para serem definidos pelo psicólogo da inclusão social (conforme abordado), 

tais como: o trabalho em parceria, um quadro teórico de referência, um diagnóstico que sustente 

o desenho da intervenção, uma metodologia de intervenção e uma entidade de suporte. É 

concernente aludir à existência de contextos que fragilizam os objectivos que se intentam, pois 

muitas vezes as intervenções efectuadas mais não são do que somente procedimentos de 

diagnose (Moreira, 2009), sem contribuir para nenhuma mudança efectiva; da mesma forma 
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que um incorrecto procedimento de diagnóstico produzirá um efeito semelhante ao “veneno” 

monóxido de carbono (atrás apresentado), conduzindo a um procedimento aparentemente 

perfeito, mas que não obterá o resultado que se almeja por ser inadequado; 

6. fazer sustentar a intervenção em políticas sociais (existentes ou em concepção), globais, 

sendo verosímil atentar que as políticas sociais aprovadas pelo Estado, numa primeira fase 

se revestem apenas de um carácter de combate à exclusão, pelo seu carácter generalista.  

A implementação, utilização e apropriação das várias políticas sociais existentes têm de ser 

modeladas/transformadas pelo trabalho do psicólogo da inclusão social, nas suas plúrimas 

formas de aplicação, em medidas de promoção da inclusão e do exercício efectivo do estatuto 

de cidadania.  

Não se promove a inclusão combatendo a exclusão e, mesmo removendo todos os 

factores que determinam a sua exclusão, podemos no desfecho não conseguir a inserção do 

indivíduo.  

O espaço de inserção é difícil de delimitar porque é concebido tomando como modelo a 

sociedade que conhecemos hoje, aceitando como válida a noção de homogeneidade, tão 

perniciosa para a ciência. A desconstrução de certos paradigmas que pairam nas cabeças de 

alguns e consequentemente de respostas tipificadas ou estereotipadas, urge. O combate às 

diversificadas dinâmicas de exclusão social implica, por um lado uma abordagem macrossocial 

das relações intergrupais em sociedade, e por outro a capacidade para intervir gerando dinâmicas 

opostas às instaladas, para prevenir e/ou desmobilizar estereótipos e preconceitos, identificados, 

por vezes, como formas activas de desvalorização e marginalização dos outros. É deste modo 

relevante que o cientista social analise os vários elementos psicossociais de determinado 

contexto, especialmente do ponto de vista macrossocial, embora frequentemente o psicólogo 

perspective a sua prática profissional mais directamente relacionada com a esfera microssocial, 
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“como se as relações interpessoais não fossem também realidades existentes no nível macro” 

(Casas, 2005, p.43).  

Modalidades de Intervenção: Psicologia Comunitária e Psicologia da Inclusão Social 

Duas questões centrais norteiam a intervenção na Psicologia Comunitária:  

1. o empowerment, gerindo alterações nas relações de poder;  

2. a promoção da inserção do individuo no grupo. 

 

Fernandes (1998) sustenta os fundamentos de uma Psicologia Comunitária de 

intervenção, na noção de empowerment: processo que visa a alteração das relações de poder, 

envolvendo, pessoas, grupos, associações ou comunidades; sobressaindo assim que “toda a 

relevância política dos grupos depende da sua participação na luta pela aquisição, manutenção 

e uso do poder, que vai influenciar a balança de poderes entre os grupos activos” (Moreira, 2009, 

p.111). Neste âmbito uma questão pode ser colocada: se “o grupo é sempre uma simples soma 

de indivíduos sem características específicas, ou se o grupo naturalmente assume características 

que os indivíduos não possuem” (Moreira, 2009, p.111), sendo aceitável reconhecer que o 

comportamento do grupo é específico e, em rigor, determinado pelos seus respectivos 

componentes. 

O trabalho social decorrente da aplicação dos princípios de empowerment é sensível aos 

objectivos gerais dos grupos, sendo o seu primeiro propósito um certo grau de acesso ao poder, 

“entendendo-se por acesso, na terminologia de Truman, a capacidade de influenciar as decisões 

finais. Um grupo de interesses, um grupo de pressão, uma instituição, um partido, não lutam por 

acessos iguais à participação no poder, porque é diferente o acesso de que necessitam para 

realizar os seus objectivos” (Moreira, 2009, p.111). 

Resultante desta análise evidencia-se como factor relevante “a necessidade de estudar 

as variáveis em jogo que condicionam o acesso de cada grupo” a esses poderes, nomeadamente 



 269 

“a distribuição geográfica dos componentes, a origem social, os meios económicos disponíveis, 

os apoios ocultos” (Moreira, 2009, p.111). Uns conquistá-lo-ão outros não. 

A partir da promoção de estratégias de empowerment, a mudança pode operar-se em dois 

sentidos: por parte das pessoas com pouco ou nenhum poder e por parte de quem detém 

autoridade ou poder na esfera laboral, social, cultural e política (referencia); reconhecendo-se 

assim que o poder se reveste de diversas feições e que é parcial e relativo.  

Desta forma a aproximação a abordagens de aprendizagem ao longo da vida, incluindo a 

dimensão da aprendizagem social, revela-se fulcral devendo assentar em metodologias 

predominantemente interactivas; conduzindo por um lado a uma sistemática actualização das 

práticas profissionais por parte dos técnicos, mas por outro (e talvez mais importante) a uma 

forma das populações poderem inverter relações de poder instituídas. Nesta última circunstância 

revela-se então uma dualidade interessante: é um facto que o indivíduo tem de adquirir (as) 

melhores competências sociais para reivindicar o poder, não deixando de ser necessário que os 

diversos membros da comunidade estejam dispostos a cedê-lo, ou pelo menos negociá-lo.  
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Assim para uma Psicologia da Inclusão Social, devem ser elencados como cruciais: 

1. a aquisição e treino de competências sociais (básicas), que o individuo não adquiriu ou perdeu 

por força da influencia dos indicadores pessoais referenciados; 

2. a “inserção do grupo no individuo” não desprestigiando a importância das representações 

sociais e dos grupos de pertença; 

3. a intervenção individual, desenhada para ser aplicada “por medida”, porque as história e 

projecto de vida, são exclusivos; 

4. o recurso à intervenção juspsicológica quando avaliado como necessário, apresentando 

metodologicamente “quatro fases que integram” também “os pressupostos e objectivos da 

avaliação psicológica forense” (Poiares, 2008, p.768): 

a)”captação/assimilação, ou seja, a fase preliminar para se estabelecer a relação com o sujeito 

e a recolha de informação, realizada a partir de entrevistas psicocriminais (nos casos 

criminais) e juspsicológicas (nos casos de família, menores, trabalho). Nesta etapa, o técnico 

deve procurar obter conhecimento através da anamnese, no sentido de alcançar as diversas 

dimensões do cliente, reconstituindo a vida pregressa, para o que pode socorrer-se também 

de informantes privilegiados (grupos de pertença e de pares). A discursividade do sujeito, 

contempla o discurso (os ditos), mas também os não-ditos e os interditos, e o intradiscurso (a 

racionalidade que impregna o discurso e que o motiva); e, no plano desta discursividade, o 

técnico deve prestar atenção quer à comunicação verbal (CV) quer à comunicação não verbal 

(CNV)(…)”; 

b)”descodificação, isto é, a fase decifratória dos relatos produzidos pelo sujeito, em presença 

das entrevistas efectuadas mas também dos testes passados”; 

c)”compreensão, que decorre da fase antecedente, perspectivada em sentido intelectivo. 

Compreender na acepção de entender e não de desculpabilizar (…)”, pretendendo o técnico 

com formação adequada  aceder ao “conhecimento objectivo” do individuo;   
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d)”explicação, ou seja, a elaboração do relatório do trabalho produzido” destinado a quem 

“encomendou a avaliação. Trata-se de uma peça objectiva, na qual se apresentam conclusões 

sobre o sujeito avaliado, todas cientificamente validadas” (Poiares, 2008, p.768). 

 

Em rigor cabe ainda sublinhar que a intervenção da Psicologia da Inclusão Social é mais 

adequadamente sustentada, em alguns settings da exclusão (mais relacionados com a 

marginalização) por uma intervenção juspsicológica.  

“(…) A vertente operativa da intervenção juspsicológica é suportada no conhecimento dos 

pressupostos psicológicos e também no domínio das racionalidades jurídicas. Com efeito, um 

psicólogo para estar apto a trabalhar neste terreno necessita de conhecer o sistema judiciário 

de forma detalhada, bem como o modus operandi daqueles que aí desenvolvem serviço; por 

outras palavras, carece de conhecimentos, entre outras matérias, de Psicopatologia e de 

Avaliação Psicológica; precisa de dominar os métodos e instrumentos de avaliação; mas, do 

mesmo passo, deve estar preparado para saber quando e como os utilizar, assim como os 

momentos da sua intervenção” (Poiares, 2009, p.119).  

 

Este psicólogo desenvolve ainda a sua intervenção junto de populações em condição de exclusão 

sujeitas aos desígnios da Justiça, trabalhando a promoção da inclusão através da prevenção 

primária de comportamentos ou circunstâncias de perigo. 

Nesta incidência, também o legislador (colocando o seu cunho na elaboração da letra de 

lei) assim como o psicólogo (que determina a intervenção em contextos de exclusão) farão uso 

da área de saber que dominam, mas sentindo a, insuperável, tensão imposta pelos media que 

modelam a opinião publica, que influenciam juízos, crenças e expectativas exercendo pressão 

sobre os órgãos de deliberação, não podendo nesta dialéctica (apesar da tentação) ser 

negligenciado o papel do individuo a quem deve ser viabilizada a possibilidade de inserção (sob 

a forma de conquista de estatuto).  
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Media, Politica e Psicologia 

Em termos sociopolíticos, os media, no geral e a televisão, em particular, constituem-se 

como meios de comunicação atraentes e imprescindíveis na sociedade actual, facilitadores na 

promoção de informação e conhecimento. Para Scheer (1994) "entre os homens políticos e a 

sociedade surgiu, em torno da televisão, um verdadeiro mal-entendido. Para os primeiros esta 

não é mais do que um modo de transmissão. Para a massa, ela é um instrumento de produção, 

não apenas de aparências mas da totalidade da realidade" (Scheer, 1994, p. 23). Está assim 

criada uma dissonância cognitiva entre os limites da mensagem e a provável interpretação das 

massas. A atenção destas massas é direccionada para a simplicidade na construção dos 

conteúdos, pois neste processo de focalização da atenção desenvolvido pelos agentes de 

mediação televisivos, é privilegiado o imediatismo no consumo de ideias em detrimento da 

reflexão. A função informativa da televisão é determinada pelo jornalista que faz a selecção entre 

conteúdos ocorridos e conteúdos produzidos para serem adaptados ao formato televisivo. “A 

construção virtual da realidade e da produção de informação constitui uma das dimensões 

contemporâneas nas quais a democracia está assente e através da qual se dinamiza”. É 

consensual entre os estudiosos dos efeitos da televisão o seu papel na formação e na 

mobilização politicas (Norris, 2000, p.232). “Os meios de comunicação, especialmente, a 

televisão constituem importantes mecanismos de socialização política, com importantes reflexos 

em termos de voto” (Santo, 2006, p.12). E com reflexos no processo democrático através do 

recurso à propaganda.  

Manifesta-se então compreensível que a divulgação de políticas sociais não se apresente 

como uma tendência da dinâmica de globalização dos meios de comunicação actuais.  

Na realidade, aquilo que se tem vindo a constatar é a difícil relação dos profissionais da 

intervenção social com os diversificados meios de comunicação social. Não se invocam 

problemas sociais em programas de televisão, se não se lograrem oferecer imagens capazes de 
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criar significativos impactos junto da audiência. Neste contexto, os profissionais da intervenção 

social têm-se ressentido pela forma como são tratadas estas informações; este contacto é 

frequentemente percepcionado com desconfiança e, por vezes, até, interpretada a classe de 

jornalistas como uma espécie de inimigo a evitar (Casas, 2005). Situação desalinhada com o 

mundo actual onde qualquer classe profissional, porque envolvida com a realidade social, deve 

assumir um importante papel analítico e interventivo.  

É incontornável a admissão de que o exercício da Psicologia permite ao psicólogo estar 

na posse de conhecimentos específicos da sua área de especialização, mas também ocupar 

socialmente um lugar legitimado pelo seu saber/poder, permeável às diferentes experiências que 

se vão compondo ao longo da trajectória percorrida; encontrando-se simultaneamente 

influenciado por filiações próprias e crenças políticas, pelos contextos históricos em que habita, 

pelas distintas preferências e opções praticadas, pelos multíplices encontros e agenciamentos 

que se vão sucedendo na vida (referencia).  

“Para Foucault (1988) os saberes, são dispositivos políticos articulados com as diferentes 

formações sociais inscrevendo-se, portanto, em suas condições políticas. Daí, afirmar que não 

há saber neutro: todo saber é político. Para ele a análise do saber conduz necessariamente à 

análise do poder, visto não haver relação de poder sem a constituição de um campo de saber. 

Da mesma forma, todo saber constitui novas relações de poder, pois onde se exercita o poder, 

ao mesmo tempo, formam-se saberes e estes, em contrapartida, asseguram o exercício de 

novos poderes” (Foucault, 1988, p. 172). 

 

Assim revela-se difícil separar o que é o exercício da Psicologia do que é um acto político 

(Coimbra e Nascimento, 2001) e a influência do trabalho de Foucault tem permitido questionar a 

(artificial) separação entre estas duas áreas do saber.  

A Psicologia e a Política têm sido edificadas e reconhecidas na generalidade, como 

territórios separados e estanques, como domínios teóricos que se opõem, como conceitos sem 
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nada em comum, por serem tomados como conteúdos naturais e a-históricos. Ao contrário, essas 

crenças e modelos hegemónicos têm de ser rejeitadas na medida em que, em matéria de 

exclusão, a Psicologia e Política são territórios que se cruzam (conforme abordado), atravessam 

e complementam, múltiplos mas impossíveis de serem apreendidos como totalidade se 

fragmentados. Nesta relação pode encontrar-se uma circularidade que tem início no factor 

diagnóstico, independentemente de ser ou não elaborado a partir de um instrumento exclusivo 

da Psicologia, mas que serve a ciência psicológica, permitindo modelar a intervenção junto da 

exclusão com impactos diferenciados nas condições de igualdade, liberdade, impondo à Politica 

o combate de circunstâncias adversas à prática da democracia, como garante do exercício dos 

direitos e deveres de cidadania.  

Algumas experiências de intervenção social têm tido grande objectividade e actualidade 

política, acabando por se organizarem grupos de pressão ou de reivindicação sociais, permitindo 

concluir a partir destas práticas que a promoção da cidadania demanda, simultaneamente: (1) 

liderança e acesso aos órgãos directivos, na igreja, nas associações de moradores, nas 

organizações cívicas e comunitárias, nas corporações e partidos políticos; (2) a transformação 

de escolas e de outras estruturas em centros comunitários de aprendizagem, aumentando o 

envolvimento parental e intergeracional nos programas educacionais e nas actividades de tempos 

livres; (3) o empenho de toda a comunidade, no planeamento estratégico, na pesquisa 

participada, nas recomendações políticas e na avaliação, mas também nas formas de actuação 

dirigidas a preocupações locais; e (4) maior participação no processo eleitoral, aumentando os 

níveis de recenseamento através do recurso à educação cívica (Kahn, 2000).  
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Figura 8 – retroacção estabelecida entre os domínios da Psicologia e da Politica 

 

Uma cidadania activa requer a assunção de empowerment político, é sabido que a 

capacidade de representação democrática das populações excluídas é socialmente débil e 

vulnerável, susceptível de manipulações e inverdades ou informações que de tão complexas não 

se encontram disponíveis para estes indivíduos, matérias também da competência do psicólogo 

da inclusão social. 
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Instrumentos (qualitativos) 

A.Entrevista Psicológica de Diagnostico Social (EPsiDiS)  

Abordagem Teórica  

Williams (1997) observou que muitas pessoas preferem enfrentar a agressão a ser 

ostracizadas, sugerindo que a dor da exclusão social pode ser, em muitas instâncias, mais 

adversa para o indivíduo do que a dor de danos físicos (talvez devam ser aqui enquadradas 

questões relativas à violência domestica), decorrendo posteriormente uma eventual fragilidade 

de estatuto e papel social que conduzirá a uma degradação com consequências físicas, 

psicológicas e relacionais. 

O conceito de dor social foi sugerido pela primeira vez por Panksepp e colaboradores. 

Estes autores forneceram provas de que o sistema de vinculação social foi construído a partir de 

sistemas de regulação mais primitivos tais como os envolvidos por exemplo na termorregulação, 

no próprio processo humano de vinculação e na dor física (Panksepp, 1998). Herman e Panksepp 

(1978, p.219) sugerem que "é concebível que os circuitos cerebrais para angústia de separação 

representam uma elaboração evolutiva de uma rede base da endorfina da dor".  

Esta dor social dói, fundamentalmente, porque a inclusão social foi e é primordial para a 

sobrevivência/existência humana na vida quotidiana, este sofrimento social extremo pode ser 

experimentado como um profundo pesar provocado por saudades de casa, desgosto, abandono, 

ou saudade de uma pessoa significativa. A exclusão pode ser o resultado de uma série de 

factores, incluindo a rejeição, morte de um ente querido, ou de separação forçada. Assim o termo 

dor social é também usado para referir uma específica reacção emocional em relação à 

percepção de que alguém está sendo excluído de relações desejadas ou então está sendo 

desvalorizada pela relação (pretendida) com pares ou grupos. Esta desvalorização relacional 

(que se traduz por sentir-se menos valorizado do que deseja como parceiro relacional: amigo, 

parceiro romântico, membro do grupo) pode ser vivida como aversiva por sinalizar um aumento 
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da probabilidade de exclusão definitiva. O agudo stress emocional sentido em resposta a esta 

desvalorização relacional é reconhecido como “ferir sentimentos” (Leary & Springer, 2001). No 

entanto, outros estados afectivos tais como embaraço, vergonha, culpa ou ciúmes também 

podem manifestar-se como sinal de que o indivíduo não está a viver ao nível dos padrões de 

valores dos outros, e assim estas emoções podem também representar aspectos da dor social.  

Nelson e Panksepp (1998) afirmam que, os componentes de dor apresentaram fortes 

contribuições para os subcomponentes que activam a angústia emocional durante ausência 

social. Argumentaram que o estado emocional de aversão e de dor social é semelhante ao 

desprazer que é experimentado na resposta fisiológica da dor. Outros autores anteriores 

propuseram a existência de formas de dor não físicas, como “dor emocional”, “dor mental” e a 

“dor psicológica”.  

Thornhill e Thornhill (1989) apresentaram uma teoria de dor emocional, sugerindo que sua 

função é análoga à de dor física, ou seja, eles propuseram que esta dor se concentra nos 

acontecimentos sociais significativos, promovendo a correcção e evitamento desses eventos no 

futuro. Estes autores teorizaram que as causas da dor emocional seriam circunstâncias que 

tinham influenciado a aptidão para a inclusão num ambiente de adaptação evolutiva, como a 

morte de parentes genéticos ou estreitamente associadas, perda de status, ciúme sexual, 

violação. Pode ser aqui limitado o interesse a adaptações evolutivas específicas - o desejo de 

evitar a exclusão social; embora a dor social não tenha apenas a componente de dor não física. 

É mais correcto sugerir que a dor social pode ser uma forma de dor emocional. Na verdade é até 

mais exacto dizer que as respostas afectivas a um trauma físico, geralmente descrito como dor 

física, são elas uma subcategoria de dor emocional. Atendendo à sugestão de Gray (1971), 

parece razoável sugerir que os sentimentos de dor podem ser associados a uma ampla variedade 

de estímulos que podem levar o indivíduo a prejudicar ou bloquear a perseguição de um objectivo 

muito desejado.  
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A dor emocional pode ser insuportável. O individuo excluído, objecto da Psicologia da 

Inclusão Social, transporta em si muitas vezes uma larga experiencia, directamente sua ou 

transmitida por laços familiares, eventualmente precários, de estigmatização social. O estigma 

desempenha, e desempenhou sempre, um papel de extrema relevância, conduzindo a uma 

degradação social, física e psicológica, tanto nos percursos da auto-exclusão como na hetero-

exclusão.  

Fernandes (1998) fez menção à noção de degeneração, parecendo ser de introduzir um 

conceito não encontrado na literatura: a degradação. Apenas Paugam (1996) refere a 

degradação nos laços sociais estabelecidos entre o indivíduo e a sociedade, mas não o faz numa 

perspectiva pessoal de sucessiva perda de dignidade, baixa de autoconceito e auto-estima e de 

ataque à saúde física e psicológica, característica que se intensifica e torna o individuo diferente 

dos demais, e cada vez mais diferente, à medida que o tempo passa. 

Esta degradação pode apresentar várias influências em certas áreas específicas (que se 

encontrarão plasmadas na entrevista semiestruturada adiante apresentada): 

1. tecido social, por provocar impactos na reivindicação dos direitos e no exercício da cidadania, 

neste âmbito a consequência da degradação conduz a uma desagregação da capacidade do 

individuo viver em sociedade e, uma vez perdida essa capacidade, a sua inclusão revela-se 

um processo mais difícil e complexo; 

2. componente relacional (individuo, família, comunidade, sociedade), o isolamento do individuo 

excluído é caracterizado por um deficit de relação, quer por circunstâncias tanto de auto-

exclusão como hetero-exclusão; 

3. domínio Judicial (aplicação do Direito e da norma e a reinserção social), a aplicação do Direito, 

no geral, e do Direito Penal, em particular, passou, com maior incidência, a ser feita a 

indivíduos oriundos das áreas da exclusão e marginalidade (aludindo o processo 

criminogénico de que nos fala Manita). Esta realidade social obrigou o legislador a mobilizar a 
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sua sensibilidade a par com a sua cognição, no sentido de melhor decidir que pena aplicar 

dentro do complexo quadro legislativo: medidas correctivas, medidas terapêuticas, penas não 

privativas de liberdade, entre outras com o objectivo major da reinserção social (Manita, 1998, 

p.123), mas a passagem por um longo percurso legal também produzirá erosão no processo 

de inserção e consequentemente a degradação do individuo; 

4. unidade biopsicossocial (saúde física e saúde psicológica), os impactos negativos que se 

fazem sentir junto desta população de excluídos, tanto se verificam ao nível físico como 

psicológico, podendo observar-se os resultados desta degradação através da falência dessa 

condição de saúde. 

 

As esferas da degradação repercutem-se na perpetuação do ciclo de pobreza e de 

exclusão social. Todos estes aspectos sofrem também a influência de determinados domínios: o 

exercício da Política, a implementação de medidas de Economia, a legislação que rege a 

sociedade civil e desenvolve (entre outras) as políticas públicas, sociais e de saúde, observando-

se as suas consequências na qualidade de vida do indivíduo, na sua relação com espaço público 

e ambiente, no deficit de respostas de justiça social, na forma como vê a si aplicados a 

Justiça/Direito, na dificuldade ou impossibilidade da conquista de um estatuto de igualdade com 

direito ao exercício de cidadania. 

EpsiDiS 

É apresentada um guião de entrevista semiestruturada (instrumento de despiste e 

avaliação) que incide exclusivamente na análise da relação do indivíduo com a sua envolvente 

social, permitindo recolher informação que possibilite prevenir ou combater potenciais situações 

de desinserção. A incapacidade de inclusão tem plúrimos impactos no indivíduo confrontando-o, 

em última instância com situações de dor social e degradação a diversos níveis. 
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Guião de Entrevista (semiestruturada) 

Guião de Entrevista (semiestruturada) 

1. Tecido Social  

Filiações a:   Movimentos de cidadãos organizados.  

                        Colectividades recreativas. 

                        Clubes desportivos.  

                        Partidos Políticos.  

                        Grupos informais (ex. ass. Moradores, ass. Pais). 

Voluntariado: Periodicamente (cumprindo calendário). 

                         Pontual (ex. peditórios, banco alimentar). 

                         Em IPSS’s, ONG, outro Associativismo. 

                         Em actividades comunitárias (ex.festas de bairro). 

                         Em organizações informais de âmbito restrito (ex. grupos que se constituem     

                         por uma causa local, petições, protestos, manifestações) 

Exercício de funções e/ou cargos : Em organizações formais (legalmente constituídas).  

                                                           Em organizações informais (sem estatuto jurídico). 

 

 

2.Componente Relacional  

Individuo : A evolução do indivíduo da infância à adolescência. 

                    No estado adulto, da formação ao emprego (ou desenvolvimento de uma   

                    actividade com proventos financeiros) 

Familia :   Constituição de família. 

                   Relação com parentes - próximos.  

                                                        - distantes.  

                   Relação com amigos (com quantos conta e para quê?). 

 Envolvimento com a comunidade de residência : Apreciação das relações de vizinhança feita 

                                                                                pelo próprio. 

 Posicionamento na sociedade civil : Qual considera ser o seu papel e o seu estatuto, no bem 

                                                            comum e no seu próprio proveito. 

 

 

3.Dominio Judicial   
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 História legal do individuo: Com situações  - activas ou em transito. 

                                                                         - não activas ou arquivadas. 

                                               Sem situações registadas no seu percurso de vida. 

 
 
4.Unidade biopsicossocial  

Saúde Física: Sintomas assinalados pelo individuo referentes a doenças crónicas ou                                       

situações  de crises agudas.              

                            Doenças diagnosticadas (doenças crónicas ou agudas). 

Saúde Psicológica: Avaliação da sintomatologia referente a Extroversão/Introversão.  

                                                                                                  Auto-Conceito. 

                                                                                                  Adição. 

                                                                                                  Depressão e ideação suicida. 

                                                                                                  Ansiedade. 

                                                                                                  Obsessão - Compulsão.  

                                                                                                    Psicoticismo  (ideação delirante e 

                                                                                                                       paranóia). 

                                                                                                  Mania 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Nota: Nesta avaliação de sintomas psicológicos em caso de suspeita de situação de severidade 

patológica cabe passar adequadas provas de diagnóstico. 

AF,  2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 282 

Protocolo de apreciação da EpsiDis 

A.Dados Sociodemográficos 
 
Nome (completo): ………………………………………………………………….………………. 

Sexo: ……………. Data de nascimento: …… / ……. / ……..  Estado Civil: …..…...………….. 

Naturalidade:………………………………………………………………….….………………… 

Formação (incluído grau académico): …………………………………......................................... 

Profissão:…………………………………………………………………….……………………...  
 
Avaliação realizada por ……………………………………………………………………………. 

 
B.Data da Avaliação ………………………………………………………………………………… 
 

C. Apreciação Qualitativa (apresentar um quadrante por pagina A4) 
 
 

 1. Quadrante                                                                     2. Quadrante 

 Dados relevantes apurados                                               Dados relevantes apurados 

 Impressão Diagnóstica                                                      Impressão Diagnóstica 

 Prognóstico   (5 níveis*)                                                     Prognóstico   (5 níveis*) 

 Sugestão de intervenção                                                   Sugestão de intervenção   

                                                                             

 

 3. Quadrante                                                                       4. Quadrante 

 Dados relevantes apurado                                                  Dados relevantes apurado 

 Impressão Diagnóstica                                                        Impressão Diagnóstica 

 Prognóstico    (5 níveis*)                                                     Prognóstico   (5 níveis*) 

 Sugestão de intervenção                                                     Sugestão de intervenção                

  

 

D.Relatório Sumário 
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 _________________________________________________________________________ 
 

Nota: *Níveis possíveis de prognóstico: MB (muito bom), B (bom), R (regular), M (mau),  

I (indefinida) 

A.F. 2014 

 
B.Análise por Gomos  

Na população socialmente excluída a questão diagnóstico revela-se pertinente, não 

podendo ser desconsiderada a própria progressão do fenómeno, refém de factores que estão na 

base da emergência de novos sintomas de pobreza e exclusão, sabendo-se que:  

“tudo quanto se pode fazer, no domínio da previsão científica, é antecipar, como probabilidade, 

certos caracteres gerais dos modelos sociológicos do futuro, mas não mais do que isso. A 

análise não se limita, portanto, nem apenas ao exame dos acontecimentos particulares nem 

só à determinação exclusiva da evolução geral. Do que se trata é de analisar as 

individualidades históricas para, a partir da compreensão dos elementos, estabelecer 

proposições gerais. A compreensão lida necessariamente com valores e não conduz a maior 

certeza do que à probabilidade” (Moreira, 2009, p.64). 

 

Assim um segundo instrumento de diagnóstico individual é apresentado, devendo este ser 

aplicado em conjunto com a EpsiDis.  

Na análise por gomos (assim chamada por assumir a forma de um hexágono) a 

representação por segmentos das principais áreas básicas de inserção – alimentação, saúde, 

educação, emprego, habitação e justiça - evidenciam a facilidade ou dificuldade de acesso ao 

pleno exercício da cidadania através da sua integração social, sustentadas na satisfação de 
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respostas sociais básicas de subsistência e de primeira linha, permitindo deste modo especificar 

e priorizar áreas e níveis de intervenção. No modelo de análise por gomos, será sempre 

admissível a introdução de um novo item/gomo. A sua plasticidade permite incluir mais categorias 

sempre que se ponderar necessário, bem como ajustar todas as (in)evoluções conquistadas pelo 

individuo. 

 

 

 

 

                              5.Habitação                                      4.Emprego                                                                         

                                      

(casa de partida)     1.Alimentação                                        2. Saúde 

 

 

Figura 9 - hexágono representando as áreas básicas de inserção de um indivíduo. O círculo 

central representa a zona neutra ou de ausência de indicadores de exclusão 

 

 

Fig.1

0 
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Itens 

Ao enquadrar dentro de uma grande circunferência invisível que pretende traduzir a 

sociedade civil, cada um dos gomos do hexágono representa: 

1. alimentação;  

2. saúde;  

3. educação;  

4. habitação;  

5. emprego; 

6. justiça 

Pontuação  

Numa lógica de necessidades básicas, não abandonando a aproximação à teoria de 

Maslow (1943) representada pela clássica pirâmide hierarquizada, em cada um dos gomos o 

indivíduo pode pontuar de 0 a 5 de acordo com as suas carências de inserção.  

No total podemos encontrar um somatório que assume os valores de zero até vinte e cinco 

correspondendo ao máximo de pontuação possível (∑= 0 a ∑=25) 

Valor mínimo e valor máximo: 

∑= 0   inserção 

∑= 25  exclusão absoluta 

Enquanto que para uma pontuação de zero podemos deduzir que o individuo está 

plenamente inserido, colocando-se numa zona caracterizada pela inexistência de manifestação 

de condições de exclusão; para uma pontuação de 25 pontos a intervenção é urgente e prioritária 

pois estamos perante uma situação cujas necessidades básicas do indivíduo não estão 

(minimamente) preenchidas. 

Intervalos e estatuto correspondente 

[0, 5]  - ausente do circuito de exclusão 
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[05,10]  - inserido 

[11,15]  - moderadamente excluído (surtos) 

[16,20]  - intensamente excluído (situação aguda)  

[21,25]  - exclusão severa ou cronica grave  

 

 

          Nível de Inserção plena      (0 pontos) 

                                                   1 ponto 

                                            2 pontos 

                                        3 ponto 

                                 4 pontos 

                            5 pontos 

 

 

   Figura 10 – aspecto de cada gomo com os seus 5 níveis de inserção 

 

Figura 11 – apresentação genérica dos vários níveis em bloco 

Area de inserção 
Nivel 0

Area Intermedia 
Níveis 1,2,3 

(passagem da
autonomia para a zona cinzenta)

Area de exclusão severa 
Niveis 4 e 5 

(sobrevivência)



 287 

 

Operacionalização de conceitos 

A.Alimentação 

       1) Normal e equilibrada  

       2) Rica em hidratos de carbono e desregulada 

 3) Pobre e desregulada 

 4) Insuficiente e com consumo irregular (não come sólidos todos os dias) 

       5) Sem fonte fixa de alimentação (come dos caixotes do lixo) 

B.Saúde 

1) Saudável e com acompanhamento de saúde  

2) Doença esporádica ou sazonal, recorrente 

3) Doença crónica não incapacitante 

       4) Doença crónica com grau de incapacidade 

5) Deficiência física e ou psicológica 

C.Educação 

       1) Escolaridade obrigatória concluída 

2) Nível do 2º ciclo completo 

3) Nível do 2º ciclo incompleto 

4) Iliteracia – nível do 1º ciclo completo 

5) Analfabeto – nível do 1º ciclo incompleto 

D.Habitação 

       1) Habitação arrendada ou comprada (mercado livre) 

       2) Casa de realojamento ou barraca 

       3) Viver em quarto alugado 

  4) Viver em abrigos 
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  5) Sem habitação 

E.Emprego 

 1) Emprego fixo salário ajustado às despesas com as necessidades básicas 

 2) Emprego fixo e baixo salário 

 3) Empregos precários 

 4) Sem emprego e com subsídios 

 5) Sem emprego e sem subsídios 

F.Justiça 

 1) Sem quaisquer problemas judiciários 

 2) Teve processos quando menor (criança até aos 12 anos) 

       3) Teve processos quando menor (depois dos 12 anos) 

 4) Esteve institucionalizado 

       5) Esteve preso 

 
Protocolo de Cotação da Análise por Gomos  

A.Dados Sociodemográficos 
 

Nome (completo): ………………………………………………………………….………………. 

Sexo: ……………. Data de nascimento: …… / ……. / ……..  Estado Civil: …..…...………….. 

Naturalidade:………………………………………………………………….….………………… 

Formação (incluído grau académico): …………………………………......................................... 

Profissão:…………………………………………………………………….……………………... 

 

Avaliação realizada por ………………………………………………………………………………. 

 

 

B. Data da Avaliação ……………………………………………………………………………….. 
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C. Apresentação Gráfica   
(colorir as áreas necessárias correspondentes)  
 
                                                          5.Habitação                           4.Emprego 

 

 

 

                                               6. Justiça                                                        3. Educação 

                                                                                                                                                         

 

  

                                                       1.Alimentação                          2.Saude   

 

 
 
D.Descrição sucinta da situação apresentada 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Genoma da Família 
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F.Pontuação por item 
 
  Item       Pontuação          Totais 
  1            0  1 2 3 4 5   
  2            0  1 2 3 4 5  
  3            0  1 2 3 4 5  
  4            0  1 2 3 4 5 
  5            0  1 2 3 4 5  
  6            0  1 2 3 4 5 
 
                                               (Soma)  Total final ……………….. 
 
Obs: 
 
G. Definição de Prioridades de Intervenção 
 
 
                           Item        Prioridade         
                             1            1 2 3 4 5   
                             2            1 2 3 4 5  
                             3            1 2 3 4 5  
                             4            1 2 3 4 5 
                             5            1 2 3 4 5  
                             6            1 2 3 4 5 
 
 
Obs: 
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H. Proposta de calendarização (em função da prioridade definida) 
 
 
 
 
                           Item                               Mês         
                                           J   F  M  A  M   J   J  A  S  O  N  D    
                             1              
                             2              
                             3             
                             4             
                             5              
                             6             
 
 
Obs: 
 
I.Relatório Sumário (texto base da contratualização com o utente) 
 
 
 
 
 
J.Contratualização 
Eu, (NOME)                                                                                                    concordo com a 
proposta apresentada, considerando-a por mim exequível nos prazos definidos. 
 
_______________________                                               ___________________________ 
(Utente)                                                                               (Psicológo) 
 

A.F. 2014 
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Perfil 

Os instrumentos apresentados têm aplicação junto dos indivíduos que estejam em 

situação de exclusão eventual ou efectiva, crónica ou temporária, sendo ambos de aplicação 

individual devem ser utilizados em conjunto. O diagnóstico elaborado pode ser complementado 

utilizando quaisquer outros instrumentos (escalas, testes e entrevistas) da Psicologia, avaliados 

como adequados e necessários por psicólogos da inclusão social e aplicáveis à população-alvo 

elegida. 

A partir destes instrumentos de diagnóstico são delineadas estratégias de intervenção, 

hierarquizadas em concordância com a avaliação obtida para o grau de fragilidade na vinculação 

social e, simultaneamente, ao nível das áreas de carência, priorizando aquelas que se revelam 

mais urgentes, caso o individuo em situação de avaliação obtenha elevada pontuação em todas 

(ou várias) destas.  

É importante salientar que os instrumentos acima apresentados não obrigam a uma 

aplicação exclusiva por parte de psicólogos, mas sim de técnicos com formação em Psicologia 

e/ou intervenção juspsicológica. No entanto a elaboração da diagnose e o desenho de 

intervenção necessária, são estabelecidos em exclusivo pelo psicólogo da inclusão social. 
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DISCUSSÃO   
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“(…) – Godofredo me contou uma coisa muito feia de você, Zezé. É verdade? Balancei a 
cabeça afirmativamente. 
– Da flor? É, sim, senhora.  
- Como é que você faz.  
- Levanto mais cedo e passo no jardim da casa do Serginho. Quando o portão está só 
encostado, eu entro depressa e roubo uma flor. Mas lá tem tanta que nem faz falta.  
– Sim. Mas isso não é direito. Você não deve fazer mais isso. Isso não é um roubo, mas já é 
um “furtinho”.  
– Não é não, D. Cecília. O mundo não é de Deus? Tudo que tem no mundo não é de Deus? 
Então as flores são de Deus também (…)” 
 
 

José Mauro de Vasconcelos   
in “O Meu Pé de Laranja Lima”, Centro do Livro Brasileiro 1975,1ª ed. Lisboa  
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Capitulo 1 

Inclusão em debate 

 

 

 
 
 

 
 
 
Capitulo 1 

Nas últimas décadas os vários países da OCDE têm assinalado um aumento das 

desigualdades sociais, incluindo Portugal onde a desproporção se revela preocupante (OCDE, 

2011).  

O Estado-providência “confrontado com problemas recentes ou que se aprofundaram 

fortemente nas últimas décadas, e também com necessidades - algumas das quais criadas por 

ele próprio - não corresponde exactamente àquela que foi a sua vocação fundadora” (Capucha, 

2005, p. 25-26), certifica bem a incompetência dos actuais regimes europeus de inspiração liberal 

em suster as carências de uma população com necessidades reais, tais como: (1) dificuldades 

verificadas na criação de emprego com as exigências colocadas no aumento da competitividade 

e produtividade das várias economias, recorrendo ao reforço da tecnologia e autonomização, 

ditando (ao contrário do imprescindível) o incremento do desemprego; (2) fenómenos da 

multiculturalidade e da imigração que, quando desadequadamente integrados, são fonte de 

problemas inviabilizando ou anulando possíveis soluções pró-inserção; (3) Estados com grandes 

dívidas públicas, elevada carga fiscal e grande peso das administrações centrais e serviços, 



 298 

apresentando dificuldades na captação de recursos para garantir a sustentabilidade da protecção 

social (podendo tal vir a representar a ruptura das formas tradicionais de prestação de cuidados); 

verificando-se concomitantemente um envelhecimento acelerado da população, acompanhado 

pelo aumento da esperança de vida e redução da taxa de natalidade (Santos, 2011); e (4) a 

constituição de novos territórios suburbanos degradados, gerados por via das pressões 

económicas, políticas e sociais, com impactos nas mudanças da organização familiar e/ou 

destruição de uma dinâmica familiar de apoio educativo e de suporte emocional (podendo vir a 

revelar um eventual aumento da criminalidade) (Kahn, 2000).  

Em suma, podem ser apontados quatro itens que a Europa não resolve: a competitividade, 

o desemprego, a imigração e o envelhecimento da população, com impactos extremos na 

produção de mais exclusão e na manutenção da já existente.  

É hoje veiculado pelos analistas políticos a noção que a Europa não sabe como resolver os 

problemas sociais que enfrenta (Sousa, in press), sendo imperada por uma classe de 

governantes com deficits de experiencia pessoal, cumulativos com a insuficiente aquisição de 

competências académicas e profissionais.  

Em Portugal tal como em outros países da Europa, “a qualidade da classe política foi-se 

degradando a partir do momento em que a mega-ideologia do neoliberalismo conseguiu impor-

se como fim das ideologias e envolveu os políticos profissionais na vertigem do pensamento 

único” (Santos, 2011, p.102). Deixando de existir alternativas políticas deu-se início a uma época 

de alternância, aspecto empobrecedor da democracia e observou-se o falhanço do modelo 

politico em exercício (resultante da primeira revolução industrial) tal como o conhecemos, sendo 

a actual crise a tradução desta realidade. Assim, a inexistência de opções político-partidárias 

diversificadas, insistindo-se em propostas de solução obsoletas e gastas que não acompanham 

a actualidade das necessidades dos cidadãos e das sociedades; a pressão exercida pelas 

instituições do capitalismo global (FMI, BM, BCE, citando algumas) sobre as economias e 
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Estados; e “a distância entre os representantes e representados que não cessa de aumentar” 

traduzindo-se numa fraca “participação nos processos eleitorais” que se apresentam “aos 

cidadãos cada vez mais um exercício inútil” - demonstram que a crise de democracia que 

encaramos na Europa e no mundo global, só se ultrapassará com mais democracia (Santos, 

2011, p. 102-103).  

Segundo Durand (1993), se tal não suceder haverá grandes surpresas políticas na 

Europa, porque o jogo dos partidos políticos, das tendências ideológicas, já não coincide com a 

realidade do “imaginário” europeu do pós guerra. “Jamais faremos alguma coisa se andarmos 

unicamente à volta do preço do leite, da Europa verde, do carvão e do aço, ou mesmo da defesa. 

A Europa necessita fundamentalmente, não apenas de um “rearmamento moral”, mas de um 

rearmamento imaginário, mito-cultural” (Durand, 1993, p.37). 

“Os nossos filhos deviam estudar Arthur C. Clarke, William Tenn, Robert Heinlein, Ray 

Bradbury e Robert Sheckley, não por estes escritores lhes saberem falar de foguetões e 

máquinas de tempo, mas sobretudo porque poderão conduzir os seus cérebros juvenis 

através de uma exploração imaginativa da selva de problemas políticos, sociais, psicológicos 

e éticos que terão de desbravar quando adultos. A ficção científica deveria ser leitura 

obrigatória do Primeiro Curso de Futuro” (Toffler, 1970, p. 417).  

 

Habilitar as sociedades para os desafios do futuro, refundar democraticamente a Europa e 

promover a democratização do mundo, não acontecerá sem que ocorra uma transformação dos 

sistemas políticos de molde a permitir a demodiversidade, conceito introduzido por Santos (2011) 

salientando a existência de plúrimas modalidades de democracia e distintas formas de as 

entender, modeladas pelas interculturalidades, na medida em que sem o envolvimento 

comprometido das comunidades e dos cidadãos que as compõem, a democracia estará “refém 

da antidemocracia, isto é, de interesses que à revelia da maioria dos cidadãos geram maiorias 

parlamentares a seu favor” (Santos, 2011, p.102). É, no entanto, legítimo perguntar se tanto 
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bastará para promover a mudança política de que o mundo carece e que os progressos sociais 

do século XXI exigem. De acordo com Santos “os problemas que Portugal enfrenta só são 

resolúveis na Europa, se esta Europa se refundar” criando lugar para os países semiperiféricos 

como Portugal. “A Europa, por sua vez, enfrenta desafios que em boa medida partilha com o 

mundo e que só a nível mundial podem ser equacionados. Com o tempo e alguma turbulência 

social e política, a Europa verificará que já não é o centro cultural do mundo e que o vazio que a 

arrogância colonial criou à sua volta acabou por virar-se contra si, esvaziando-a de recursos 

preciosos para enfrentar tempos novos” (Santos, 2011, p.136). Santos (2011) é atinente quando 

apresenta como relevante a relação entre as desigualdades sociais e a centralidade dos países 

europeus e mundiais, pois os fenómenos da globalização são transversais e universais. 

 

Respostas Sociais Inclusivas 

Tentando inverter tendências e tendo como horizonte o objectivo da promoção da 

inclusão, quatro vectores fundamentais devem ser elencados como processos integrantes para 

a sua prossecução: a acessibilidade a respostas de saúde de boa qualidade como elemento 

essencial para fazer face às exigências ambientais e de trabalho; a educação na sua componente 

instrumental de disponibilizar recursos de integração social e progressão pessoal; a protecção à 

família na sua qualidade de estrutura básica da sociedade humana e pólo incontestado de 

desenvolvimento da espécie; a tomada de decisão pró-activa na implementação de medidas de 

prevenção e inibição de comportamentos marginais.  
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Factores pessoais e grupais (família e comuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – quatro eixos do círculo de Inclusão  

 

Pilares de Inserção - Saúde  

A saúde foi desde cedo (século XIX) identificada como área prioritária, concorrente para 

o harmonioso desenvolvimento dos cidadãos no âmbito a sua integração social, qualidade de 

vida e fruição da cidadania (Garnel, 2007).    

A preocupação posta nas questões da saúde pública em Portugal levou a que um médico 

com visão, Ricardo Jorge em 1899, iniciasse a organização dos Serviços de Saúde e 

Beneficência Pública que, regulamentado em 1901, entra em vigor em 1903. Visão pioneira esta, 

apesar dos atrasos em matéria de protecção social, que se vieram a acumular, especialmente 

até meados do século XX. 

Integração pela Educação 

Promoção da Saúde Prevenção da Marginalidade 
Precoce 

Inclusão 

Social 

Medidas de Combate à Disrupção Familiar 
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Na sequência desta influência estruturava-se em 1911, a Direcção Geral da Saúde, 

acompanhada da construção de vários hospitais regionais e sub-regionais, cuja gestão foi 

entregue às Misericórdias, assumindo o Estado uma função supletiva, conforme explanado; nesta 

época a prestação dos cuidados de saúde era imperfeita e irregular, estando comprometida para 

quem não possuía recursos pessoais para se tratar.  

De acordo com Carreira (1996), até 1946, existiu, em exclusivo uma assistência pública 

fragmentada (Carreira, 1996, p.117), tendo coexistido no período que mediou entre o citado ano 

e 1976, a assistência pública e o seguro obrigatório, atrás referenciado.  

Preconiza Sampaio (1981): “o Estado não querendo assumir a responsabilidade dos 

cuidados de saúde (…) permitiu a criação de (…) um grande número de subsistemas 

independentes, difíceis de coordenar e originando duplicações e guerras de competência e 

rivalidade, que impediam ou dificultavam a formação de equipas multidisciplinares indispensáveis 

à redução dos problemas de saúde. Como resultado” existiam diversas respostas de saúde “de 

tipo vertical, mal dotados e mal equipados” (Sampaio, 1981, p.80). 

É em 1971 que surge o primeiro esboço de um Serviço Nacional de Saúde (SNS), com a 

reforma do sistema de saúde e assistência (conhecida como a reforma de Gonçalves Ferreira), 

concretizando-se em 1979 a sua criação, passando então o Estado a assegurar o direito à saúde 

(promoção, prevenção e vigilância) a todos os cidadãos.  

O SNS irá funcionar sob a tutela do Ministro da Saúde. 

A regulamentação da Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto) conduzirá 

posteriormente à aprovação de um novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde: “à criação do 

SNS estão subjacentes determinados princípios, tais como a universalidade do acesso por parte 

dos cidadãos aos serviços de saúde disponíveis, o benefício dos serviços de prevenção, 

ambulatório e cuidados de reabilitação hospitalar e gratuitidade, na medida em que o sistema é 
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quase exclusivamente financiado através do processo redistributivo dos impostos” (Rodrigues; 

Samagaio, Ferreira, Mendes e Januário, 1999, p.81).   

A constante preocupação em promover cuidados de qualidade impõe alterações 

estruturais na sua orgânica, a fim de a compatibilizar com os princípios consagrados no texto lei.  

A dicotomia assumida até então, entre cuidados primários e cuidados diferenciados 

demonstrou-se não só errada do ponto de vista médico mas também produtora de disfunções 

sob o ponto de vista organizativo. Daí a criação de unidades integradas de cuidados de saúde - 

unidades de saúde - que hão-de viabilizar uma indispensável articulação entre centros de saúde 

e hospitais. “A indivisibilidade da saúde, por um lado, e a criteriosa gestão de recursos, por outro, 

impusera a consagração do modelo, no qual radicou um dos aspectos essenciais da nova 

orgânica do Serviço Nacional de Saúde” (Lei de Bases da Saúde - Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto, 

p.3454). 

As crescentes pressões exercidas pelas populações, exigindo competência e prontidão 

de resposta às necessidades sanitárias, recomendam que a gestão dos recursos se faça tão 

próximo quanto possível dos seus destinatários, assistindo-se consequentemente à criação das 

regiões de saúde, dirigidas por administrações com competências e atribuições reforçadas.  

E “a exigência legal de participação das populações na definição da política de saúde 

implicou a criação de órgãos consultivos de âmbito nacional, regional e concelhio” (Estatuto do 

Serviço Nacional de Saude, 1993). A flexibilidade na gestão de recursos obedeceu, não somente 

a adopção de mecanismos especiais de mobilidade e de contratação de pessoal como também 

ao incentivo a métodos e práticas concorrenciais, respeitando o direito à saúde no âmbito das 

estritas obrigações que ao Estado competem nesta matéria. “Da acção conjugada de tais 

mecanismos e métodos resultará inquestionavelmente o travejamento jurídico em que se há-de 

estribar mais e melhores respostas para os múltiplos e complexos problemas que a área da saúde 

permanentemente coloca” (Lei de Bases da Saúde - Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto, p.3455). 
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Foram ouvidas no decorrer deste processo a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, 

a Ordem dos Médicos e as organizações representativas dos trabalhadores envolvidos. 

O Estatuto do Serviço Nacional de Saúde foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 

de Janeiro (com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 177/2009, de 4 de Agosto; 

28/2008, de 22 de Fevereiro; 276-A/2007, de 31 de Julho; 222/2007, de 29 de Maio; 223/2004, 

de 3 de Dezembro; 185/2002, de 20 de Agosto; 68/2000, de 26 de Abril; 157/99, de 10 de Maio; 

156/99, de 10 de Maio; 401/98, de 17 de Dezembro; 97/98, de 18 de Abril; 53/98, de 11 de Março; 

e 77/96, de 18 de Junho).  

E em 1999 foi estabelecido o regime dos Sistemas Locais de Saúde (SLS) 

A estruturação do SNS, assim como a reforma continuada do sistema de saúde nacional, 

é perspectivada como um processo de aperfeiçoamento constante com o objectivo de conseguir 

acompanhar a evolução, necessidades e expectativas da sociedade. Este Serviço é influenciado 

por determinantes diferenciadas sem dependência exclusiva das decisões governamentais, mas 

igualmente da participação e adesão das forças envolvidas, tais como os profissionais de saúde 

e os cidadãos.  

A importância do SNS é significativa traduzindo-se também no combate à exclusão por 

problemas de saúde ou falta de assistência.  

Embora o SNS, “se oriente para uma crescente co-responsabilização dos utentes, o 

Estado não se demite quanto à protecção de grupos sociais específicos” (pensionistas, 

portadores de enfermidades crónicas). “Neste sector regista-se” actualmente “um envolvimento 

maior da sociedade civil, designadamente através do estabelecimento de acordos e contratos-

programa com organizações não governamentais, promovendo eventualmente respostas mais 

próximas das necessidades das populações” (Rodrigues; Samagaio, Ferreira, Mendes e 

Januario, 1999, p.98)   
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Portugal tem tido, com a manutenção deste modelo de resposta em saúde, inúmeros 

resultados reconhecidos a nível europeu, nomeadamente, a mais baixa taxa de mortalidade 

infantil, a erradicação da raiva através de um eficaz método de vacinação e o controlo da 

tuberculose, mais recentemente reaparecida entre as populações de toxicodependentes e sem-

abrigo, na modalidade multirresistente. Qualquer ameaça dirigida à existência e continuação da 

acção do SNS revelar-se-ia perigosa quanto ao exercício de cidadania e debilitante de processos 

de inserção.   

Existem, em outros países, sistemas muito distintos do SNS português onde a assistência 

de cuidados de saúde é suportada num regime exclusivo de planos privados e de seguros, de 

carácter pouco inclusivo contribuindo, hipoteticamente, para explicação das precárias condições 

em que parte significativa da população vive. Um exemplo disto é o sistema de saúde americano, 

questionado há quase um século, onde gerações inteiras de líderes - de Theodore Roosevelt 

(1901-1909) a Bill Clinton (1993-2001) - viram rejeitados, pelos médicos e pelas empresas de 

planos de saúde, a aprovação de projectos deste teor. Posição político-económica curiosa esta 

face à aplicação de medidas de saúde mais equitativas, numa nação onde por mais de duzentos 

anos a actividade do terceiro sector, independente e inovador à época, modelou a experiencia 

americana contribuindo para o desenvolvimento social das suas populações. As primeiras 

escolas, hospitais, museus, galerias, orquestras, teatros, entre outros, foram obra do terceiro 

sector norte-americano sendo historicamente importante a sua contribuição social e cultural. 

Tocqueville (filosofo francês) foi o primeiro a noticiar o espírito do voluntariado desta América, 

estando mesmo convencido de que este país tinha descoberto uma nova e revolucionária 

expressão cultural, que contribuiria para o florescimento do espírito democrático (Rifkin, 1996; 

Latour, 2003). 
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Barack Obama desde que assumiu a liderança do governo tem estabelecido como uma 

das principais metas a atingir nos domínios da política interna do país, a reforma do sistema de 

saúde e a implementação de respostas públicas. 

Assim foi aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos em 2011, a versão final do 

projecto de reforma do sistema de saúde, proposto pelo presidente dos EUA. A votação ocorreu 

após um ano de confrontos políticos e as principais alterações feitas ao documento referiram-se 

ao alargamento dos benefícios a idosos, às pessoas de baixos rendimentos e às famílias da 

classe média (Euronews, 2011). Durante as negociações, Barack Obama comprometeu-se a 

assinar uma ordem executiva que reafirma a já vigente proibição de abortos com financiamento 

público, concordância que viabilizou o apoio dos democratas conservadores. O actual sistema 

restringe o acesso das mulheres a serviços de contracepção, bem como a sua integração em 

programas de planeamento familiar, e a articulação destes com outros programas de saúde dos 

EUA; aparentemente destinados a limitar o aborto, estas medidas têm o efeito perverso de 

dificultar o acesso a métodos anticoncepcionais que podem impedir uma gravidez indesejada e 

consequente aborto ou o incremento do número de crianças disponíveis para adopção.  

A revogação destas normas parece importante permitindo uma maior aproximação aos 

planos de intervenção com a família e prevenção do HIV. 

O Global Health Council (GHC), representando a maior aliança do mundo de associações 

e organizações de profissionais dedicados à promoção da saúde, tem apresentado à 

administração norte-americana várias recomendações, ambicionando ver cumpridos os 

objectivos de:  

• estimular o crescimento económico através de uma força de trabalho mais saudável e 

consequentemente mais produtiva, melhorar a segurança dos cidadão enfrentando, 

clinicamente a ameaça das doenças transmissíveis (HIV e tuberculose, entre outras) e reduzir 

o impacto da doença sobre as populações mais os pobres;  
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• articular a planificação das politicas de saúde globais, que nos EUA se traduz num conjunto  

de programas e medidas divididos por vários departamentos e agências ou iniciativas 

presidenciais, em linhas separadas de responsabilidade e autoridade, interferindo entre si 

muitas vezes e por isso inibindo o estabelecimento de metas e objectivos de combate às várias 

doenças;   

• incluir nas medidas de saúde da família a definição de estratégias a cinco anos, de molde a :  

1. reduzir a mortalidade materna através de programas de consultas alicerçados em três 

pilares da saúde materno-infantil: parteiras, cuidados obstétricos de emergência e acesso 

a contraceptivos; e também minorar a mortalidade nas crianças menores de cinco anos; 

2. abranger, apoiar e coordenar programas relacionados com a saúde do agregado familiar 

(em geral), incluindo nutrição, qualidade da água, saneamento e redução da violência 

familiar e encontrar soluções para a alta insatisfação em matéria de respostas e programas 

de contracepção (em particular); 

3. prestar especial atenção às questões de igualdade de género, no âmbito das questões de 

saúde e bem-estar. 

 

O projecto, ora aprovado pela Administração Obama, espera fornecer atendimento a 32 

milhões de americanos que não usufruem de serviços médicos, por meio da expansão dos 

programas de saúde pública e subsídios dirigidos às famílias carenciadas (para que estas 

possam adquirir planos privados). A previsão é de que com a aprovação desta nova lei de saúde, 

95% dos 300 milhões de habitantes passem a ter cobertura médica.  

Os republicanos foram contrários à iniciativa sob a alegação de que provocará aumentos 

de impostos e fará com que o Estado se envolva em actividades privadas.  



 308 

Apesar da discordância, alguns republicanos reconheceram a dimensão histórica da 

reforma de Obama - "histórico na medida em que o presidente conseguiria o que ninguém jamais 

conseguiu" - escreveu o jornal Washington Post (2011).  

Pilares de Inserção - Educação  

Em 1986 a adesão à CE estabelecia metas que o país tinha de conquistar rapidamente 

(umas mais prioritárias do que outras): respostas de saúde mais articuladas e abrangentes e a 

aquisição de habilitações escolares que contribuíssem para a melhoria da competência e 

competitividade profissionais, pois “enquanto que nos países mais avançados da Europa, 

sobretudo em França”, foram “surgindo mecanismos estatais de resposta aos problemas sociais, 

em Portugal o Estado apresentava uma fraqueza política e financeira, que comprometeu todos 

os mecanismos de acção social, tornando o país, (…) um dos mais atrasados da Europa a este 

nível” (Rodrigues, 1999, p.196).  

Pouco mudou desde então, em 2009 os dados do Inquérito às Condições de Vida e 

Rendimento (UE-SILC) demonstravam que Portugal se posicionava no grupo de países com os 

mais elevados índices de desigualdade da UE (Eurostat, 2011) sendo consensual para os 

investigadores que factores como baixa escolaridade, desemprego, monoparentalidade, ter um 

elevado número de filhos e viver só, são condições precipitantes de pobreza; apresentando-se o 

emprego como “uma barreira eficaz contra o risco de pobreza, uma vez que este é de 10.3% 

entre a população empregada e de 37% na população em situação de desemprego” (INE, 2010).  

A educação evidencia-se assim como uma das áreas estruturais mais importantes para a 

promoção da inserção, por fornecer aptidões técnicas que viabilizam o acesso ao mercado de 

emprego e, a partir deste, permitir ao indivíduo construir oportunidades de vida. A sua 

importância, inquestionável, para a promoção de inserção levou a que em 1990, na sequência de 

uma Conferência Mundial realizada na Tailândia, tenha surgido o Programa “Educação para 
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Todos”, tendo como objectivos proporcionar educação básica a todas as crianças, a fim de reduzir 

significativamente o analfabetismo entre os adultos até ao final dessa mesma década.  

Quando em 2000 decorreu em Dakar (Senegal) o “Fórum Mundial da Educação”, foi reafirmado 

o compromisso com o “Educação Para Todos”, tendo ficado estabelecido que todas as crianças 

deveriam ter acesso a educação básica gratuita e de boa qualidade até 2015; definiu-se como 

objectivos a promoção: (1) da igualdade de oportunidades no espaço nacional, através da criação 

de condições de acesso a uma escolarização para todos, cuidando, em simultâneo, das 

condições de frequência e seus resultados, de modo a obstar não apenas o abandono escolar 

precoce, mas também o insucesso e abandono potencial ou encoberto; assegurar que as 

necessidades de aprendizagem de todos os jovens e adultos fossem satisfeitas mediante o 

acesso equitativo à aprendizagem apropriada e a programas de capacitação para a vida, e 

garantir (também até 2015) 50% de melhoria nos níveis de alfabetização de adultos, 

especialmente para as mulheres, admitindo a igualdade de acesso à educação fundamental e 

permanente para todos os adultos; (2) de uma cultura de escolaridade prolongada, mobilizando 

a sociedade, em geral, e os parceiros educativos, em especial, para a importância da frequência 

e do sucesso escolar generalizados e evitando, por essa via, os custos sociais, económicos e 

políticos da não escolarização no desenvolvimento do país; expandir e aprimorar a educação e 

os cuidados com a primeira infância, especialmente para as crianças mais vulneráveis e 

desfavorecidas, garantindo que em 2015 todas as crianças, especialmente do género feminino, 

em situações difíceis e pertencentes a minorias étnicas, tenham acesso a uma educação primária 

de boa qualidade, gratuita e obrigatória, além da possibilidade de completá-la; (3) da melhoria da 

qualidade da educação e do ensino, reforçando os factores de identificação do aluno com a 

escola e a comunidade, bem como estreitar a articulação entre os sistemas de educação e de 

formação, designadamente ao nível do sistema de aprendizagem e pré-aprendizagem; e (4) das 

condições de base que permitam a qualificação pessoal e profissional dos jovens portugueses, 
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de molde a garantir a mobilidade geográfica e profissional e uma efectiva liberdade de circulação, 

no seio da UE; melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar a excelência 

de todos, de modo que resultados de aprendizagem reconhecidos e mensuráveis sejam 

alcançados por todos, especialmente em alfabetização, cálculo e habilidades essenciais para a 

vida (UNESCO, 2000). 

Ficava assim demonstrado que a prossecução destes objectivos dependia do estudo e 

caracterização da situação regional e local e da definição de uma estratégia de intervenção 

(variáveis estratégicas), com base em variáveis endógenas (*) e variáveis exógenas (**), ambas 

com impactos na prevenção e combate ao insucesso e abandono escolar, ao sistema educativo.  

O Programa “Educação para Todos” deveria concretizar-se no acompanhamento 

estatístico da escolarização e do abandono escolar, realizado pelo Gabinete de Estudos e 

Planeamento do Ministério da Educação, competindo-lhe: 

• acompanhar os factores endógenos e exógenos promotores do sucesso escolar - cabendo ao 

Programa lançar anualmente um concurso de projectos que, articulando as variáveis já 

referidas, permitisse operacionalizar estratégias de intervenção, condicionando as 

possibilidades de ocorrência do abandono escolar e promovendo a valorização e qualificação, 

pessoais e profissionais, dos recursos humanos de cada região; e também promover e 

dinamizar projectos integrados que apoiassem as famílias e estimulassem os agentes 

económicos e sociais a contribuírem para a criação das condições de escolarização efectiva 

das crianças e jovens;  

• definir um modelo de análise do abandono escolar precoce com identificação e caracterização 

dos submodelos ou variantes sub-regionais, criando um “observatório permanente” e 

mantendo informadas todas as estruturas, nomeadamente as escolas, dos progressos 

realizados; 
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• aprofundar o conhecimento sobre as determinantes da procura social de educação; divulgar 

os resultados do Programa, informando periodicamente a sociedade, em geral, e os pais e 

encarregados de educação, alunos, docentes, autarcas, empresários, associações culturais e 

cívicas, em particular, dos custos sociais, económicos e democráticos de baixos níveis de 

escolaridade, e da sua importância estratégica face aos objectivos de desenvolvimento e de 

modernização do país; 

• mobilizar as comunidades em torno das suas escolas, na concretização do seu próprio projecto 

de “educação para todos”, gerando e desenvolvendo uma cultura de escolaridade prolongada, 

de apreço pela instituição escolar, de valorização pessoal e de qualificação profissional, 

fomentando a consciência da importância do acesso ao conhecimento, à cultura, às artes, à 

ciência e à tecnologia no contexto dos desafios contemporâneos. 

Mas não se pode aludir que exista uma eficaz prossecução e divulgação dos seus 

resultados.  

____________________________________________________________________________________ 

(*) tais como competência dos professores, curricula, programas, actividades de complemento curricular e 

materiais de apoio pedagógico, assiduidade de professores e alunos, direcção de turma, rácio professor-

aluno na sala de aula, gestão do estabelecimento de ensino, nível de participação comunitária, avaliação 

dos alunos, condições físicas das escolas, apetrechamento da escola, lotação da escola, proximidade da 

escola, apoios de carácter socioeducativo;  

(**) tais como, condições económicas da família condições psicológicas da família, matriz cultural e valores 

da família, comportamento dos agentes económicos, informação, enquadramento legal, influência das 

lideranças locais, apoio comunitário. 
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O absentismo escolar nacional atinge níveis tão preocupantes que o torna um potencial 

preditor de futura exclusão social, podendo sobre esta matéria os psicólogos da inclusão social 

serem muito críticos, pela forma como, reiteradamente, o seu trabalho tem sido ignorado ou 

mesmo desvalorizado no setting escola.  

No entanto apesar das adversidades na área da Educação, Portugal constitui-se como 

um dos países europeus onde os indivíduos colhem mais retorno da educação quando integrados 

no mercado de trabalho (Alves et al., 2010). Paralelamente a esta apreciação emerge um 

relevante dado que se relaciona com a forma como se segmenta o mercado de trabalho nacional, 

revelando grandes disparidades de rendimento entre as profissões que exigem mais qualificação 

e as profissões cujo desempenho carece apenas de baixas qualificações, com impactos na 

origem e desenvolvimento das desigualdades sociais.  

Checchi e colaboradores (2010) assinalam diferenças entre “desigualdades de oportunidades ex-

ante” (anteriores à entrada no mercado de trabalho), ligadas especialmente com a despesa 

pública em educação, com o objectivo de minimizar a influência das origens sociais dos alunos 

nos resultados académicos; e “desigualdades de oportunidades ex-post” (após a entrada no 

mercado de trabalho), relacionadas com o peso e papel dos sindicatos e à redistribuição fiscal 

nos níveis de rendimento individual e familiar. Para estes autores as desigualdades de 

oportunidades nacionais derivam principalmente das dinâmicas ex-post: situando-se Portugal em 

14º lugar nas desigualdades de oportunidades ex-ante, mas sendo o 9º país com maiores 

desigualdades de oportunidades ex-post (em 25 países analisados) (Santos, 2011, p.62). 

Segundo a opinião técnica do Observatório das Desigualdades, “a economia portuguesa depara-

se não só com o problema das baixas qualificações da população trabalhadora,” sobretudo “com 

a questão da baixa oferta de emprego de qualificação intermédia” (Carmo, 2010) e, 

acrescentaríamos, de qualificação superior e/ou especializada. Este aspecto tem relação directa 

com a forma como se estruturam e distribuem as oportunidades de promoção social na sociedade 
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portuguesa. Assim a preocupação com Portugal apresenta-se de forma dupla: por um lado a 

sociedade apresenta elevados níveis de desigualdade social, por outro revela valores 

consideráveis de desigualdade de oportunidades, comparativamente com outros países da UE, 

isto significa dizer que os indivíduos e as famílias portuguesas não conseguem aceder a recursos 

que lhes possibilitem auferir de rendimentos médios consonantes com nível de vida europeu. 

Utilizando dados de 2005, Portugal, a Polónia, a Lituânia, a Letónia e a Estónia, apresentam-se 

como os países com maiores desigualdades de oportunidades (Checchi et al., 2010), 

evidenciando-se a urgência de remover os obstáculos á igualdade de oportunidades de molde a 

garantir o acesso a direitos fundamentais.  

Podem assim abandonar-se antigas ideias de que os portugueses são menos dotados ou 

indolentes, na medida em que as desigualdades de rendimentos e as desigualdades sociais 

resultam mais de componentes institucionais do que da falta de empenhamento e de esforço dos 

indivíduos e famílias em desvantagem social. 

Pilares de Inserção - Família  

A família sempre se constituiu como um dos elementos fundamentais da sociedade 

portuguesa, cabendo por isso ao Estado garantir as condições propícias à realização dos seus 

membros, assim logo “em 1980, são definidos princípios gerais de protecção á família e à 

maternidade, reconhecendo-se o papel insubstituível da família na formação e educação dos 

filhos” (Rodrigues, Samagaio, Ferreira, Mendes e Januário, 1999, p.93). Esta importância é 

reconhecida pela Constituição da República e por outros articulados legais (D.L. nº442 de 30/11, 

consagrando o Conselho Consultivo dos Assuntos da Família; D.L. nº153/96 de 5/9, consagrando 

o Conselho Nacional da Família, sendo este ultimo o órgão consultivo que vem substituir os 

Conselho Interministerial da Família – R.M.C. nº202/80 de 11/6 e a Comissão Consultiva para os 

Assuntos Familiares). Preocupação também plasmada na R.C.M. nº30/92 de 18/8, com a 

concretização do Projecto de Apoio à Família e à Criança (PAFAC), que pretendia intervir junto 
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das situações de maltrato, violência e disfunções familiares, tendo tido como consequências 

legais a criação (à posteriori) do Alto Comissariado para as questões da Promoção da Igualdade, 

a Comissão de Controlo dos Direitos da Criança, a Comissão Ministerial para o Combate do 

Trabalho Infantil e as Comissões para a Protecção de Menores. A nível europeu e nacional as 

questões da família foram merecendo atenção e particular visibilidade quando se designou 1996 

como o Ano Internacional da Família, criando-se em 1991 uma Comissão para o Ano 

Internacional da Família (R.M.C. nº11/91 de 4/4) cujo trabalho se viria a desenvolver no âmbito 

da consciencialização dos problemas da família, com o objectivo de produzir impactos na 

execução da política familiar (Rodrigues, Samagaio, Ferreira, Mendes e Januário, 1999). 

As condições de vida da família condicionam desde muito cedo o futuro dos menores 

nascidos em agregados pobres, quer por causa dos recursos materiais disponíveis, quer pela 

influência dos aspectos sociais e culturais que caracterizam alguns modos de vida em situação 

de privação, sendo essencial apoiar a progressão e bem-estar destas crianças e de suas famílias 

(Bruxelas, COM (2007) 726 final). 

Para um desenvolvimento harmonioso, as crianças (já apontadas como grupo vulnerável) 

carecem de um ambiente familiar que promova o suporte afectivo e social, sendo através das 

correctas políticas de prevenção, de saúde, de educação e de habitação (entre outras), que a 

família fica habilitada a reconhecer as suas necessidades (reais, sentidas, identificadas e 

respondidas), expandindo a sua capacidade para ajudar a criança a aumentar o seu potencial. 

Neste âmbito a criação de um ambiente que exalte a evolução da criança, família e 

comunidade requer (Kahn, 2000):  

• políticas estatais que garantam um nível básico de dignidade e equilíbrio a todas os menores; 

através de serviços integrados (centros de saúde, centros comunitários) dirigidos a crianças e 

famílias; com actividades intergeracionais como modo de aprendizagem, experiência e 

oportunidade; 
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• possibilidade de enriquecimento na primeira infância, através de actividades extracurriculares, 

ou seja, iniciativas que promovam o desenvolvimento de toda a comunidade, no geral e a 

educação e cuidados dirigidos às suas crianças, em particular - tais como programas próprios 

com assessoria técnica para os horários pós-escolares, campos de férias, organização de 

tempos livres, viagens de estudo ao campo para exploração do meio físico; 

• benefícios para os trabalhadores, tais como a flexibilização do horário de trabalho, permitindo 

prestar cuidados á criança e á família, conseguindo uma gestão de tempo para reuniões 

pais/professores, de molde a aumentar a atenção prestada às necessidades do menor. 

 

Muito frequentemente os laços comunitários, assentes nas redes familiares e de 

vizinhança se mantêm activos, evitando uma pobreza mais severa (pelo menos na 

“proximidade”), mas o agravamento dos níveis de pobreza actuais, tem sido acompanhado por 

uma quebra dos laços sociais (atingindo crianças e idosos sob a forma de abandono e/ou 

negligencia, adolescentes e jovens medrando em famílias desestruturadas e minorias étnicas 

alvo de obstáculos à inserção), mesmo quando outros recursos não sejam escassos. Torna-se 

assim evidente que a organização (podendo a desestruturação ser apenas uma das plúrimas 

adversidades manifestada), dimensão (como forma de permitir fornecer uma rede social de 

suporte) e o status (acesso a recursos materiais e imateriais) da família têm importância para a 

transmissibilidade intergeracional da pobreza, manifestando-se como factores privilegiados para 

a perpetuação do fenómeno, conforme explanado. Sublinha-se que mais dramático do que viver 

uma situação de exclusão, é ser vítima do ciclo de perpetuação de pobreza, que empurra e 

mantém nesta condição várias gerações, sucessivamente. As crianças, alvo destas situações, 

apresentam de geração para geração, handicaps cada vez maiores de integração, verificando-se 

uma sucessiva perda de competências sociais (básicas e, cada vez mais básicas). Esta 
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vulnerabilidade vê-se aumentada nos extremos da pirâmide etária, ou seja, nas crianças e nos 

idosos, pessoas que não se encontram em idade activa.  

O tema família representa para muitas pessoas uma grande preocupação.  

O stress económico é uma importante fonte de tensão familiar podendo ser apontado 

como uma das principais causas de dissoluções familiares, registando-se simultaneamente um 

incremento na incidência de abuso e/ou de abandono. A crise iniciada em 2008 tem despoletado 

uma reacção de desunião e conflito, sendo a migração laboral (adoptada como resposta ao 

desemprego) mais um factor de fractura de laços afectivos entre as famílias.  

Nos EUA, país onde a maioria das mulheres trabalha e onde as progenitoras são obrigadas a 

trabalhar um significativo número de horas seguidas como consequência da deterioração das 

condições económicas, mais de sete milhões de crianças permanecem em casa sozinhos durante 

uma parte do dia sem cuidados nem vigilância de adultos responsáveis; situação que fez 

aumentar, significativamente, os valores de ansiedade destas mães. O declínio da atenção dos 

pais criou o que se designou por “síndroma de abandono”, apresentando sintomas como 

depressão, delinquência e crime violento, consumo de álcool e drogas e suicídio, que emergem 

deste abandono; quadro patenteado pelos psicólogos que trabalham nesta área (Rifkin, 1996). 

Recentemente, no Reino Unido, registou-se um incremento de casos sinalizados aos serviços de 

protecção de menores (Eurochild, 2009). O flagelo atingiu também Portugal, com o aumento do 

número de bebés abandonados nas portas dos hospitais civis (in press, 2012).  

Em tempos de crise económica e financeira, as famílias adoptam, frequentemente, 

estratégias de enfrentamento, mas tais soluções provocam alterações nos padrões de despesas 

das famílias, sendo de esperar influências negativas para a educação, a saúde e a nutrição, 

medidas compreensíveis mas que podem conduzir a deficits ao longo da vida para as crianças 

afectadas e, assim, perpetuarem uma transmissão intergeracional da pobreza. Constatada a 

fragilidade da recuperação económica e o desigual progresso nas principais economias, são 
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esperadas para as condições sociais uma recuperação lenta, fazendo-se prever que aumento 

dos níveis de pobreza, fome e desemprego continuem a afectar milhares de milhões de pessoas, 

nos anos vindouros. 

Embora os dados sejam escassos, alguns países viram ampliados os números de casos 

de violência doméstica, relacionados com a crise, conforme revela uma pesquisa desenvolvida 

nos EUA - em seiscentos e trinta abrigos de resposta a situação de violência doméstica foi 

verificado um incremento de 75% nas solicitações apresentadas aos serviços, desde o início 

desta crise (Kahn, 2009). Metade dos entrevistados, utilizadores destes abrigos, apontou a perda 

do posto de trabalho como um dos principais factores de ruptura social e cerca de ¾ citaram as 

preocupações financeiras como um factor muito importante. A pesquisa também constatou que 

os abusos se tornaram mais graves e que, apesar disso, as mulheres foram permanecendo mais 

tempo em relacionamentos abusivos. Para algumas mulheres, esta escolha pode ser sido tomada 

devido à falta de recursos para viver de forma independente. Infelizmente, algumas reduções 

orçamentais e dificuldade financeiras estão, simultaneamente, constrangendo alguns abrigos a 

fornecer menos serviços de apoio, apesar do aumento da procura, registado. 

Nos EUA, uma linha nacional de violência doméstica registou um aumento de 20% em 

chamadas, nos doze meses, após a data de Setembro de 2008. O aumento das taxas de violência 

doméstica, ligada à crise, foi também verificado noutros países (ONU, 2011). 

A violência e o abuso assumem particular relevo pelos impactos negativos que tem na 

história e futuro de uma família; a exclusão é, assim, mais severa e marcadamente estigmatizante 

para crianças em contextos de famílias desestruturadas, vitimizadas por situações de abuso e/ou 

maltrato.  

“É referido por Da Agra que se negou a violência durante muito tempo; tendo sido 

camuflada, escamoteada”, adquiriu uma proximidade que fez dela vizinha, e por isso deixou de 

ser vista, ouvida e sentida (Reis, 2001, p.167). Não havendo uma definição universal de violência, 
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ela é “contudo um fenómeno universal, inerente à própria condição humana. Na realidade, não é 

a violência que é de hoje, mas sim a consciência que dela se tem, a extensão do seu conceito 

que abrange formas de violência tidas no passado como naturais, bem como a intolerância e a 

repugnância que ela suscita, já que se exige mais e se tem a expectativa face à intervenção do 

estado, o novo guardião da segurança do individuo na era moderna” (Reis, 2001, p.166-167). 

Neste âmbito as resoluções de ministros nº55/99 de 15 de Junho, nº88/03 de 7 de Julho 

e nº83/2007 de 22 de Junho - aprovaram respectivamente: o I Plano Nacional Contra a Violência, 

o II Plano Nacional Contra a Violência e o III Plano Nacional Contra a Violência. E o Código Penal, 

lei nº59/2007 publicado em 4 de Setembro no seu art.º 152, define o que se entende por violência 

doméstica, elegido como crime público.  

“A exclusão apresenta um carácter cumulativo, dinâmico (…), encerrando no seu núcleo 

processos de reprodução (através da transmissão geracional) e evolução (pelo surgimento de 

novas formas), que garantem as suas vias de persistência, constituindo simultaneamente causa 

e consequência de múltiplas rupturas na coesão social, implicando manifestações de dualismos 

e de fragmentação social” (Rodrigues, Samagaio, Ferreira, Mendes e Januário, 1999, p.65). 

É expectável (porque necessário) que os governos desempenhem na nova era da 

tecnologia um papel menos alinhado com os interesses da economia comercial e mais aprumado 

com os interesses da economia social, contrariando as tendências das últimas décadas. Somente 

uma comunidade auto-sustentada e localmente alicerçada, se conseguirá afirmar face às 

condições modernas da industrialização e globalização, de outra forma a instituição-família como 

sustentáculo da sociedade, será fortemente ameaçada. Se é verdade que um investimento em 

políticas sociais integradoras nas áreas da saúde e educação tem de ser feito para garantir a 

igualdade e justiça social, e é igualmente crível que o emprego se constitui como um factor 

proeminente na prevenção de exclusão social, não é menos relevante o investimento a fazer na 

prevenção primária de comportamentos de risco e desviantes e em medidas de protecção da 
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família, de intenso e persistente combate à violência e abuso; de molde à perfilhação de uma 

estratégia de aproximação à adopção e implementação de um novo contrato social, impondo-se 

igualmente a aprovação de um código para a Inclusão Social, abandonando definitivamente a 

exclusiva lógica do combate à exclusão.  

 

Código de Inclusão Social 

As práticas de intervenção na exclusão social foram influenciadas, ao longo dos tempos, 

pelos paradigmas a que o fenómeno esteve constrangido.  

A partir da Idade Média, verifica-se na história das sociedades ocidentais, a existência de 

um paradigma único, que sustentava o pensamento sobre as necessidades sociais da época: o 

que em rigor se traduzia no acto de tomar conta da pessoa afectada e conduzi-la para uma 

instituição especializada na problemática manifestada. Esta lógica de intervenção foi suportada 

pela ciência até princípios do século XX, numa tentativa (muitas vezes) não conseguida conforme 

demonstra Foucault (1995), de bem definir os problemas, classificar adequadamente os 

indivíduos seus portadores, particularizar a intervenção a aplicar, utilizar um corpo técnico 

diferenciado, em centros especializados naquele e só naquele problema. 

Este paradigma da “especialização” depois de imperar durante centúrias é abandonado 

no século XX, questionado pelas disciplinas científicas que constituíam a sua base de 

sustentação teórica; no entanto deixa para trás uma inércia imposta pelo tempo e pelo uso (e 

abuso) que permitirá à praxis clássica perdurar, na medida em que a transição para o novo 

paradigma, da “normalização”, exigirá um investimento económico significativo e considerável 

vontade política.  

Neste domínio são poucas (face à extensão do fenómenos em estudo) as dependências 

da administração pública portuguesa, que recorrem formalmente (por via da contratação) a 

psicólogos comunitários, ou do comportamento desviante, ou da inclusão social, apesar de há 
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vários anos estar contemplado, na maior parte das formações, o contacto com estas áreas de 

especialização da Psicologia. Na prática, algumas destas entidades resistiram à mudança, outras 

tentaram o atrasado na sua aplicação, outras ainda usaram a desinstitucionalização com o 

objectivo simplista de tentar economizar o erário público, ao invés de usá-la como instrumento de 

mudança para a criação de novas respostas, mais adaptadas às necessidades e próximas do 

utente, não podendo inclusivamente ser usada como argumentação a falta de suporte legislativo. 

O paradigma da “normalização” não está centrado no problema, mas na circunstância da 

pessoa dando atenção às dificuldades de que padece, tentando representar uma ruptura com as 

representações sociais que suportavam o paradigma anterior. E sem que este paradigma 

estivesse completamente implementado, comparece nos finais do século XX um terceiro, o dos 

“direitos”, que enfatiza o contexto no qual os serviços se organizam e direccionam os seus 

interesses e pontos de vista, tendo como alvo o individuo.  

Mas comprovadamente não existe pessoa sem contexto, demonstrando a necessidade 

de fazer sobressair o paradigma da inserção de entre todos os anteriores nomeados, justificando-

se a apresentação de um Código de Inclusão Social, articulado com a interpretação de um novo 

paradigma e abordagem a um diferente conceito, porque “confrontar a exclusão na sua relação 

com a inclusão é colocar a análise no patamar ético-politico, como questão de justiça social, 

possibilitando a descoberta de novas identidades e dinâmicas sociais. Ninguém é plenamente 

excluído ou permanentemente incluído” (Sposati, 2006, p.5).  

É aceitável referir que há sociedades mais desiguais do que outras, é verificável que as 

sociedades desiguais podem ter muitos pobres, mas não é directo e conclusivo que todos os 

pobres sejam vítimas de exclusão social, de estigmatização ou de marginalidade. Durante algum 

tempo foi seguido um paradigma que sustentava uma provável explicação para o insucesso, por 

concluir com frequência que o não-progresso dos indivíduos se devia principalmente à sua 

incapacidade de serem integrados na sociedade, não se questionando o paradigma nem os 
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modelos de intervenção que nele se suportavam. Foi também cómodo apontar vários conceitos 

como sinónimos com fronteiras nebulosas e de delimitação acrítica. 

Código de Inclusão Social 
 
 
 
 

                                                         Quem é?  

                                                         Psicólogo da Inclusão social 

                                                         O que faz?  

                                                         Intervenção com o individuo  

                                                         Qual o propósito da sua existência?  

                                                         Trabalhar com o indivíduo a bilateralidade da sua  

                                                         integração  (sociedade                    individuo) 

                                                         Qual a sua função primordial?  

                                                         Promoção da Inclusão 

                                                         Quais os seus stakeholders mais importantes?  

                                                         Parceiros sociais, respeitando os princípios definidos no 

                                                         âmbito da Rede Social  

 
 

 

 

Na actualidade, pobreza e exclusão social não podem ser combatidas sem a apropriação 

de medidas políticas que ultrapassem a configuração das políticas gerais, na forma como são 

acomodadas pelos técnicos especialistas em intervenção social, com o propósito de dar resposta 

aos grupos em carência. Esta posição é contraditória com o que tem vindo a ser sugerido pela 

investigação social de suporte sociológico (Proença, 2009) apostando na criação de políticas e 

práticas especiais, diferenciadas, aplicáveis em exclusivo aos plúrimos grupos de excluídos.  

 

A missão do técnico 

ou 

porque existe? 
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É evidenciado pela literatura existente, sustentada em intervenções de sucesso (Kahn, 

2000), os riscos aos quais estariam sujeitas certas comunidades se fosse adoptada a criação de 

respostas políticas, meios e serviços especiais para os excluídos, tal como foi feito no passado. 

O resultado não seria muito diferente daquele que se observou em alguns bairros sociais da 

capital portuguesa, nos finais do século passado - com a tomada de decisão política do 

desdobramento de certos serviços para a comunidade (extensão da escola, centro de saúde e 

Junta de Freguesia, entre outros) – a estigmatização, a incapacidade de fazer estas populações 

evoluírem no exercício da sua cidadania e o aumento da sua vulnerabilidade por serem incapazes 

de fazer face às exigências da sociedade moderna (nem mesmo as mais simples, como por 

exemplo solicitar o cartão de cidadão).  

Colherá aqui o argumento economicista, porquê fazer especial (e consequentemente mais 

dispendioso) para alguns, quando se pode fazer comum (e de baixo custo) de molde a que preste 

resposta a todos. 

Autores como Capucha (1998) apontam alguns critérios de alerta na elaboração e 

concretização de políticas públicas: 

1) integralidade e multidimensionalidade na promoção de inserção social de grupos vulneráveis 

e de risco - desprezar estes aspectos é conceber políticas avulsas e inconsistentes, aplicadas 

por instrumentos institucionais com funções sobrepostas, podendo produzir efeitos irrelevantes 

e/ou incontroláveis. A atribuição do mesmo tipo de funções a organismos da administração central 

e a outros da administração local, sem definir uma articulação entre ambos, é criar condições 

para que os benefícios que chegam ao indivíduo se situem abaixo das expectativas e geralmente 

se manifestem (se for o caso) somente ao fim de muito tempo passado; 

2) parceria e redes entre serviços estatais centrais e locais, parceiros sociais, empresas, 

organizações da sociedade civil, organizações religiosas, com igualdade de estatuto e com 

consenso para a acção - geralmente este tipo de cooperação vai contra a lógica de funcionamento 
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da administração pública que avalia (sempre) os restantes parceiros a partir de uma posição 

subalterna, atribuindo-lhes utilidade apenas para realizar aquilo que os seus próprios serviços 

não conseguem realizar.  

Neste âmbito, também as organizações do terceiro sector (realidade ainda pouco 

estudada que alguns cientistas políticos e sociais preferem ignorar considerando apenas a 

relevância institucional dos sectores público e o privado, apesar de contratar mais trabalhadores 

do que os ramos clássicos de emprego), desempenham diversas outras funções salientes, 

constituindo-se como incubadoras de ideias e organizadoras de fora de discussão e reflexão 

sobre as questões sociais, fornecendo frequentemente serviços que não são fornecidos por 

nenhum outro e cumprindo um importante papel mediatizando a relação entre a economia formal 

e o governo (Rifkin, 1996); e ao contrário dos julgamentos do senso comum, coloca grande 

exigência técnica ao nível de aptidões para desenvolvimento do trabalho social, solicitando 

habilitação e experiencia. Nas IPSS residem competências consolidadas de intervenção social 

com um potencial significativo de recursos humanos e materiais, cuja capacidade está 

subaproveitada ou mesmo desperdiçada e que urge reaproveitar;  

3) focalização nos grupos vulneráveis e de risco e na sua acessibilidade a recursos - tomando 

como referencia a experiencia relatada por Kahn (2000), os excluídos não pretendem medidas e 

serviços especiais a si dirigidos em exclusividade, preferem utilizar e usufruir de meios que estão 

disponíveis para toda a população, pois diferenciá-los neste nível de abordagem será o mesmo 

que os condenar à sua (e na sua) dimensão de excluídos.  

Os indivíduos que vivem nos limiares da pobreza são os verdadeiros peritos sobre esta 

matéria: a partir da sua própria experiencia pessoal, sabem identificar o que precisam para ser 

bem-sucedidos, apresentam o desejo de participar no desenvolvimento de estratégias de 

intervenção podendo proporcionar uma crítica construtiva, têm a noção das prioridades, podem 

contribuir para a tomada de decisões difíceis em época de recessão e para a consolidação das 
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relações de vizinhança; mas fundamentalmente precisam de conquistar mais oportunidades para 

serem ouvidos e para poder responder. Assim nestes grupos a garantia de um processo de 

inclusão de sucesso (especialmente nesta vertente de acesso ao discurso publico), passa por: 

(1) adquirir treino na resolução de conflitos, estabelecer processos para o diálogo 

(nomeadamente saber estar numa reunião com parceiros) e colaborar no planeamento 

estratégico, análise de dados e organização; (2) desenvolver métodos de pesquisa participativos 

que possibilitem medir o progresso e inviabilizem estratégias erradas, bem como ampliar a 

utilização de métodos interactivos de partilha de informação e comunicação através do recurso 

às tecnologias; e (3) reformular as organizações políticas e privadas de molde a reflectir uma 

nova filosofia de colaboração na construção da estratégia comunitária comum, e de forma a 

facilitar o envolvimento e empregabilidade dos residentes da comunidade em programas de 

planeamento, tomadas de decisão e avaliação (Kahn, 2000);  

4) utilização do empowerment como estratégia para uma participação com informação, inovação, 

qualificação e organização; e da intervenção juspsicológica traduzida na “cooperação 

intersubjectiva entre juristas e psicólogos, profissionais que erigem como destinatários do seu 

trabalho os Homens e as Mulheres, frequentemente em crise e sofrimento” (Poiares, 2009, 

p.767); sem no entanto perder a dimensão do individuo do foco da operação.  

O combate à pobreza e exclusão relaciona-se com as condições de acesso a 

oportunidades, sendo possível a cada um na comunidade desempenhar um papel de catalisador 

desse processo, isto porque as oportunidades incluem também: acessibilidade a cuidados de 

saúde com particular enfoque na prevenção da doença e promoção da saúde (em simultâneo); 

oportunidades educacionais de qualidade nos sistemas pré-escolar e secundário; empregos que 

paguem o nível de vida; enquadramento legal que viabilize a permanência dos pais em casa 

durante a doença dos filhos e de outros familiares; habitação acessível que ofereça rentabilidade 

para o senhorio e preço justo ao inquilino; oportunidade de desenvolvimento económico que 
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possibilite o acesso a capital para os negócios que se desenvolvem na comunidade e possam 

continuar a manter o seu controlo ao nível local;  

5)proximidade territorial, tendo em conta o local, o nacional e o internacional - tão bem privilegiado 

na letra da lei; a parceria constitui-se assim como um meio para atingir um fim, ou seja, a inserção; 

6)contratualização - reconhecimento da importância deste principio (já consagrado na legislação 

que regula a Rede Social e o RSI), como alvo da intervenção da Psicologia, no geral e da 

Psicologia de Inclusão Social, no particular. As políticas de combate à exclusão definidas pelo 

Estado são aplicadas pelos psicólogos da inclusão social como políticas de promoção da 

inserção, podendo então contar com um mecanismo explícito de realização de um contrato entre 

partes (psicólogo e utente ou beneficiário), conforme apresentado na EpsiDis. Só a existência 

desta dualidade de responsabilidade e de consequências permite a construção de uma relação 

de confiança entre as instituições, os técnicos e os cidadãos; 

7)continuidade no tempo e persistência na estabilidade dos processos de inserção - tais 

processos não são lineares, nem se compadecem com a velocidade a que uma considerável  

parte dos acontecimentos se sucedem, actualmente. A protecção social, assentida como um 

sistema que tem por finalidade minorar os graves efeitos das desigualdades sociais, terá de 

privilegiar a execução de iniciativas continuadas e consequentes, que erijam uma inserção 

suportada por políticas que (r)estabeleçam junto do individuo o acesso aos direitos e a 

capacidade para o exercício da cidadania (Rodrigues, Samagaio, Ferreira, Mendes e Januário, 

1999).  

As políticas de combate aos fenómenos de exclusão devem assentar na noção de 

integração social, “processo que caracteriza a passagem dos indivíduos, famílias ou grupos das 

situações de exclusão para as de participação social” (ClES/CESO I&D, 1998, p. 9); e para que 

este propósito seja cumprido, têm de ser inscritas nas opções estratégicas nacionais e aí 

permanecerem por décadas, concretizando-se em medidas que adquirem direito de prioridade 
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de primeiro plano, através de organizações não estatais e de organismos públicos, 

suficientemente sólidos para subsistirem independentes dos ciclos políticos de alternância de 

poder. A promoção da inserção social é, frequentemente, realizada a partir de expedientes mais 

ou menos esporádicos dos serviços sociais, redundando numa situação de dependência e 

contribuindo ainda mais para o aumento do sentimento de inferioridade social e diminuição do 

autoconceito. Sistemas de protecção social universal e programas geradores de emprego devem 

ser medidos de carácter permanente, não meramente temporárias e apenas como componentes 

de resposta à crise nacional (ONU, 2011). 
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Figura 13 - a contribuição da Psicologia no âmbito das competências do Estado, em presença 

dos fenómenos de exclusão  

 

Na segunda metade do século XX, o Estado foi mais presente na vida dos cidadãos, quer 

pela via de um assistencialismo que confere a aplicação do subsídio simples, quer de forma mais 

estrutural adoptando um verdadeiro sistema de protecção social através das políticas de 

educação, políticas de saúde, políticas de habitação, políticas de justiça, políticas de emprego, 

políticas de segurança social, que emergiram para regular a vida do cidadão e colocar todos estes 

tópicos como direitos nas Constituições das nações mais desenvolvidas, incluindo Portugal (nas 

circunstâncias já analisadas). Mas na actualidade do século XXI, a governabilidade de uma 

Europa de inspiração social (tradição decorrida das influencias do pós segunda guerra mundial e 

da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948) encontra-se fragilizada por factores 

económicos, políticos, sociais, demográficos e culturais (Taylor-Gooby, 2003), e questionada por 

“novos” problemas ligadas ao ambiente, segurança, identidade cultural, participação dos 

cidadãos e qualidade de vida; demonstrando a evidência de que “a pobreza e a exclusão social 

não são uma questão marginal das sociedades europeias contemporâneas. São as questões 

basilares da organização destas sociedades que estão em causa” (Capucha, 2005, p. 27). 

Paralelamente, a investigação permitiu à psicologia promover estratégias de intervenção 

sustentadas, ainda não usufruindo suficientemente de um estatuto que lhe permita uma mais 

eficaz retroacção (dirigida ao Estado) na adopção de medidas políticas e implementação de 

práticas sociais. 

Neste âmbito anuncia-se útil olhar para os preceitos estruturais e sistémicos presentes na 

implementação e execução de políticas públicas: 

1. As políticas sociais (a prevenção primaria) 
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Nas actuais sociedades pode definir-se política social, como a teoria subjacente ao 

desenvolvimento das instituições sociais com impacto directo na distribuição de recursos, 

estatuto social e poder entre os diferentes indivíduos e grupos sociais (Pereirinha, 2004). Assim 

as políticas sociais devem garantir a sustentabilidade de todo o desenho de intervenção social. 

A primeira ideia fundamental a reter é que política social não se dirige necessariamente e 

de forma prioritária, à promoção do bem-estar individual, mas sim de um bem-estar social, geral. 

Desta definição emerge uma outra ideia básica, a de que a essência da política social é a 

produção e distribuição social do bem-estar, isto é, para a política social é crucial o resultado, e 

a difusão, das decisões e actividades de um vasto agregado de instituições e grupos, incidindo 

não apenas no rendimento mas também num amplo conjunto de outros recursos sociais. Ainda, 

a política social pode não se identificar apenas com a actuação do Estado na promoção desse 

bem-estar, sendo também de considerar o resultado da actuação de todas as instituições sociais 

e grupos na sociedade civil. Desde os anos 70 que a expressão "welfare-mix" tem vindo 

progressivamente a substituir o conceito de "welfare-state" de molde a ser representada a 

existência de pluralismo na provisão do bem-estar: Estado - mercados - sociedade civil 

(designado por "triângulo do bem-estar"). A política social ultrapassa a exclusiva actuação do 

Estado, situando-se na confluência dos agentes/actores que actuam no “triângulo de bem-estar” 

de uma sociedade, sendo esta tendência cada vez mais generalizada e visível. Assim, na política 

social, desempenham um papel muito importante não apenas as organizações com fins lucrativos 

(as empresas), mas igualmente o sector privado não lucrativo: as famílias enquanto agentes 

produtores de bens e serviços; e o sector cooperativo, as organizações não-governamentais, os 

clubes, as colectividades, as fundações, entre outras (Proença, 2009). 

Finalmente, torna-se necessário proceder à avaliação da política social em termos de grupos 

sociais, mas não só na condição de "quem beneficia" e "quem contribui" para a provisão do bem-
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estar, mas igualmente em termos da estratificação social que a política social tende a consolidar 

ou a alterar (Proença, 2009). 

A política social envolve, igualmente, o estudo de coordenação de estratégias e políticas, 

não se confundindo com a política económica, em termos de objectivos. Mas a fundamentação 

teórica da política económica, em termos da macroeconomia, deve estar sempre presente na 

discussão da política social, os objectivos da política social (tendo como objectivo geral, o bem-

estar social e como objectivos específicos, de eficiência, equidade e justiça) traduzem um 

enfoque, em termos de actuação no sistema económico, que vai para além da abordagem da 

política económica "tradicional"; pois segundo Walker (1985), a política social envolve 

simultaneamente, no seu processo de implementação: questões de coordenação de políticas 

sociais sectoriais e questões de coordenação de actores sociais, sendo abrangidos nesta 

categoria de actores sociais, não apenas o Estado, mas igualmente, a economia privada com fins 

lucrativos e a economia social. Não sendo fácil a distinção entre política económica e política 

social (sendo controversas as "fronteiras" que se estabelecem entre si), certo é, porém (e não 

aprofundando o debate por não ser objectivo deste trabalho) que são áreas de actuação distintas 

(Proença, 2009).  

A concepção de política social, na abordagem de Demo (1988) apresenta interligação com 

a infra-estrutura económica, uma vez que a política social implica modificações na ordem 

económica, passando “pela necessidade de inserção no mercado de trabalho, pela conquista 

política e pela rejeição de certos vícios como o assistencialismo (que coíbe a autopromoção, 

instituindo a prática da concessão, da tutela e da manipulação” (Demo, 1988, p.16-17). Este autor 

salienta ainda que a política social é apenas parcialmente política pública; na sua maior parte é 

iniciativa da sociedade civil. 

Marschall (finais dos anos quarenta, artigo “Cidadania e Classe Social”) professava um 

modelo de desenvolvimento de política social, firmado nos direitos sociais e na participação plena 
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dos indivíduos na sociedade, estando estes dependentes da posse de três tipos de direitos: direito 

de cidadania, direito políticos e direito sociais. Deste modo “os direitos de cidadania 

correspondem àqueles direitos ligados à liberdade individual e incluem liberdade de expressão e 

de pensamento, o direito à propriedade privada e o direito à justiça; os direitos políticos são 

aqueles direitos de participação no processo político de governação, seja como eleitor ou como 

membro eleito de uma assembleia; os direitos sociais cobrem um largo espectro de direitos, que 

vão desde o direito a segurança económica até ao direito de partilhar as condições de vida de 

uma sociedade civilizada” (Alcock, 1998, p.74). 

2. As instituições (os meios) 

As respostas massificadas têm ao longo do tempo revelado a sua ineficácia.  

Muitas instituições que cuidavam dos fenómenos inerentes à exclusão social, de forma grosseira, 

tiveram a sua época e o seu fim, sem que delas se tenha sentido a falta, tal como demonstrado 

por Foucault (1995).  

Até aos anos Setenta, muitas preocupações sociais foram abordadas de forma 

generalista, sem atender às especificidades do conjunto, agrupando intervenientes com 

características aproximadas em grupos homogéneos, sendo disso exemplo as problemáticas 

referentes à delinquência juvenil, reclusão, terceira idade ou toxicodependência, entre outras.  

A complexidade inerente à inserção obriga à segmentação e priorização de respostas, tanto mais 

que se verifica um continuum na evolução do fenómeno, deixando de ser adequado abordar as 

necessidades da pobreza e exclusão crónicas e de longo prazo com respostas institucionais 

convencionais. Os acontecimentos mais recentes que impelem os cidadãos para situação de 

desemprego e desprotecção de medidas de políticas sociais demonstram esta realidade, 

evidenciando-se as reflexões efectuadas em torno da distinção entre ser e estar em situação de 

exclusão. 
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Uma dificuldade se coloca ao Estado, no acto da promoção da inclusão, pois a sua relação 

com o cidadão é indirecta e distante de molde espácio-temporal. Os recursos nem sempre são 

optimizados, como expectável, por não se projectar intervenções fiáveis e exequíveis a médio e 

longo prazo, facto que se torna preditor de insucesso no curto prazo, apresentando como 

resultado final um desperdício das verbas públicas por má gestão. Ao Estado não cabe apenas 

definir e implementar medidas políticas de combate à exclusão, através da adopção de um 

conjunto de subsídios (RSI, desemprego, criação de emprego próprio, abonos, bolsas de 

formação) e pensões (sociais, de aposentação, de reforma, complemento de reforma, entre 

outras). Cumpre também fiscalizar a sua aplicação e a obtenção de resultados.  

Os serviços do Estado frequentemente decidem, reagindo a pressões que obrigam a 

medidas não suficientemente calculadas em termos de lucro-beneficio: sociais e colectivos. 

Assim é admissível esperar do Estado apenas a preocupação com políticas de combate à 

exclusão (porque o Estado legisla no geral), sendo no entanto exigível às instituições (que 

aplicam essas medidas no particular), que promovam a inserção através do trabalho técnico. 

Neste âmbito essas políticas, filtradas pela entidade que as utiliza, devem ser aplicadas de forma 

individualizada, como sublinhado. Não devendo também aqui o Estado abdicar do seu papel 

fiscalizador. 

Esta mudança terá também de se fazer sentir na implementação e prática de medidas 

legislativas já aprovadas (plasmadas em letra de lei e previstas nos documentos oficiais que 

estabelecem as orientações a cumprir nos diferentes países europeus) para o desenvolvimento 

de respostas mais consentâneas com as novas exigências sociais actuais, a saber: a efectivação 

de residências protegidas, residências terapêuticas, hospitais de dia e hospitais de noite, entre 

outras. Estas tipologias de equipamentos sociais são usadas na Europa, nomeadamente França 

e estão suficientemente estudadas relativamente a parâmetros de eficiência e eficácia.  
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Assim se evidencia que decisões políticas suportadas em lógicas economicistas têm de 

sofrer um upgrade na forma como as somas são calculadas, pois as resoluções económicas 

adoptadas para o curto-prazo saem mais dispendiosas no futuro, não preparando os indivíduos 

para os desafios da sociedade contemporânea, mantendo a pessoa na dependência de um 

sistema de respostas sociais que carece de sustentabilidade para perdurar. Mas enquanto se 

identifica como imprescindível a adopção de medidas estruturais do tipo mencionado, em 

algumas realidades da exclusão as respostas de caracter assistencialista e/ou pontuais, são 

igualmente importantes e por vezes complementares, carecendo sempre de avaliação técnica 

que sustente a opção de as adoptar em face da problemática em apreço.  

De futuro isto implicará, nas diversas entidades públicas e privadas, a necessidade de 

avaliação de práticas desenvolvidas até agora sem muita crítica, mas também a uma 

reestruturação, traduzida por duas exigências: a utilização de diversas especializações 

profissionais a empregar e a adopção de novas rubricas orçamentais (ou seja, a orçamentação 

de diferentes tipos de despesas, introduzindo também neste domínio inovação); não sendo 

necessariamente obrigatório um aumento de custos, no entanto esse aumento verificar-se-á se 

permanecer a resistência em adequar as modalidades de resposta social.  

A introdução destas alterações será fundamental para ultrapassar o nível de combate à 

exclusão (apenas) que, conforme as realidades nacionais e europeias demonstram, não tem 

obtido os resultados almejados apesar dos massivos investimentos monetários. A 

obrigatoriedade de reorganizar serviços e implementar políticas sociais de forma inovadora é 

essencial, mobilizando respostas ajustadas às necessidades de todos e que a todos integrem, 

sem a excepção para o idoso, para o deficiente, para o indivíduo de uma qualquer minoria, ou 

quaisquer outros, todos eles susceptíveis de serem excluídos por essa via, se essa for uma 

opção. 
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Também neste contexto a evolução do paradigma e conceito deverão fazer sentir-se, 

tendo os objectivos de ser redimensionados envolvendo estratégias articuladas entre si 

relativamente aos fins a alcançar, sustentadas nos resultados da investigação desenvolvidos 

pelos domínios da intervenção. 

3. Os técnicos (os veículos) 

Formação e flexibilidade são requisitos imperativos na investigação e intervenção para uma 

promoção da inclusão. Ao colocar o indivíduo no centro da intervenção, a prática dos profissionais 

da área do social deve revelar-se permeável a outros domínios do saber e preparada para 

recorrer a uma abordagem polimórfica – assumindo-se o psicólogo da inclusão social como figura 

fulcral neste quadro de inserção, por ser capaz de diagnosticar e desenvolver, 

consequentemente, uma abordagem dirigida ao cerne da problemática. A promoção da inclusão 

deve pôr termo ao processo de degradação, referido, e para isso este técnico deverá estar 

preparado para percorrer com o utente um percurso que lhe permita esboçar um novo projecto 

de vida. Necessariamente obrigará a um investimento por parte do sujeito-alvo, mas não exigirá 

do profissional de Psicologia um investimento menor. 

    Base para a 
construção do novo 
paradigma assente 
numa abordagem 
psico-inclusiva e na 
relação de P.I.S. 
com o Estado 
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Figura 14  -  dimensões do trabalho do psicólogo da inclusão social 

 

4. Os utentes (recipiendários)  

O papel, o desempenho e o investimento do utente são fundamentais: pois muda quem quer, 

progride quem acredita tal ser possível, evolui quem tem suporte especializado e adequado ao 

seu ritmo e objectivos de vida. Neste domínio somente o psicólogo da inclusão social é 

competente para fazer esta análise e definir o desenho de intervenção - o “projecto de vida” é 

sempre uma variável condicionada por plúrimos agentes, assim não é possível evoluir nesta 

etapa do processo de inserção sem que muitos factores estejam previamente presentes, 

garantidos e operacionais. É facto que a pessoa excluída se sente muitas vezes incapaz de 

ultrapassar certas barreiras quotidianas simples para outros, o mundo moderno é global e 

exigente, impondo a este indivíduo o uso de inúmeros saber-fazer pessoais, sociais e 

profissionais de que muitas vezes, à partida, não dispõe. O trabalho do psicólogo da inclusão 

social, no sentido de ajudar o individuo a desenvolver uma real motivação para a mudança 

começa por dar inicio a um longo processo, que só o próprio terminará, com ou sem sucesso 

dependendo de causas internas (pessoais) e causas externas (apoio obtido ou disponibilizado) 

em presença.  

Não se confunda pois o apoio técnico com substituição de vontade, este constitui-se como 

o reforço num processo dinâmico de motivação para a mudança, estímulo para a evolução e 

treino de tolerância à frustração, pressupondo que as variáveis sociais em jogo (representações 

sociais) sofrerão as alterações no sentido pretendido (inserção bilateral entre o individuo e a 

comunidade). 

5. A intervenção  

Ao longo da década de Noventa, foi possível concluir que a intervenção comunitária apesar de 

importante não era, em muitos casos, suficiente e/ou eficaz. Alguns indivíduos em situação de 
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exclusão, apesar dos seus próprios esforços, isoladamente não eram capazes de criar 

oportunidades, conquistar poder e aceder aos serviços. Isto verificava-se em quase todas as 

respostas de que dependiam os cidadãos: tratar de documentos diversos, pedir informações 

várias, marcar consultas e/ou tratamentos, entre outros. Os excluídos, pela sua condição física 

(higiene, saúde, dependência química), tinham dificuldade em defender os seus direitos mais 

básicos de cidadania, pela sua inacessibilidade à informação ou pela sua incapacidade de verbo, 

não chegavam a cumprir os seus objectivos na obtenção de respostas às suas necessidades 

sociais e quotidianas. Por mais que os profissionais os treinassem para estes desafios usando 

como setting o gabinete, as barreiras da discriminação e da inacessibilidade sociais não eram 

ultrapassadas no acesso aos plúrimos serviços públicos.  

Num outro contexto social (muito particular) a intervenção juspsicológica veio contribuir 

para o enquadramento desta problemática na intersecção com as áreas da justiça, percebendo-

se assim a necessidade de fazer evoluir a exclusiva utilização da intervenção comunitária, até 

então adoptada - o que é desenvolvido por uma não o é pela outra, não conflituando ambas as 

especializações em nenhum ponto e por vezes funcionando em complementaridade. E o objectivo 

da inclusão plena determina a aproximação destas duas estratégias de intervenção ao indivíduo.  

A intervenção juspsicológica (Poiares, 2008), na sua dupla modalidade privilegia a 

componente “psicológica” (ao nível de uma intervenção que pode ser considerada 

comportamental e estrutural), e a componente “justiça” (ou societal); podendo ser aplicada de 

molde a não perder a dimensão de três níveis fundamentais: 

a) individuo, no seu processo de acompanhamento, reprogramação de vida e treino de 

competências e construção do projecto de vida; 

b) comunidade (ou grupo); na preparação de uma cultura de inclusão que seja (simultaneamente) 

aceite pelo grupo e assimilada pelo indivíduo; 
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c) sociedade civil; na promoção de normas que sustentem verdadeiramente as medidas de 

inclusão. 

 

A possibilidade da existência de uma certa interdependência destes diferentes níveis é 

positiva, pois da mesma forma que centra o individuo no seu (longo mas atingível) percurso de 

inserção através da mudança de comportamento e aceitação da sociedade em si, consciencializa 

a pessoa da necessidade de reivindicação dos seus direitos sociais no seio de um grupo; pois 

acedendo aos seus direitos acede igualmente aos deveres e obrigações que a sociedade reserva 

aos cidadãos de pleno direito.  

Há actualmente manifestações, sob a forma de activismo político, que demonstram a 

intervenção tomada pelas mãos dos próprios (Santos, 2011): 

1) grupos de cidadãos e/ou a pessoa individual, sentem-se convocados e arrogam-se  riscos por 

questões sociais que os tocam, envolvem e se apresentam como importantes à sua apreciação 

social; a mobilização já não acontece na sequência de simples palavras de ordem, tendo as 

modernas redes sociais uma sua função de divulgação e mobilização;  

2) evoluiu-se para um patamar politico diferente com a consciencialização de que nenhum 

movimento civil isolado, cumpre os objectivos da sua agenda politica sem contemplar a 

possibilidade de parceria com outras entidades similares e, muitos são os domínios onde os 

problemas sociais se interceptam; podendo ser (neste âmbito) referida a frequência com que 

a exploração no trabalho se articula com a discriminação em moldes gerais, mas também com 

divergências culturais e étnicas, com o racismo, a diferença de género, a intolerância religiosa 

e de orientação sexual, com novas formas de escravatura e tráfico de pessoas, entre outras;  

3) consequentemente os actuais impulsionadores e apoiantes destes movimentos rejeitam 

relações de hierarquia estabelecendo redes politicas baseadas em relações horizontais 

sustentadas pela autonomia, articulação e/ou coligação; são recusadas linhas orientadoras 
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sustentadas por teorias gerais, privilegiando-se as coligações, convénios e parcerias, 

despolarizadas na medida em que nem todos os confrontos se podem reconhecer como 

pertença de esquerda ou de direita: “está em extinção o conceito monolítico e monocultural de 

esquerda e assistimos à emergência do que podemos designar por mosaico de esquerda” 

(Santos, 2011, p.141);  

4) para identificar modos de participação e colaboração a comunidade precisa de laborar e 

discutir pontos comuns. Esta colaboração começa no reconhecimento de objectivos 

partilhados (Khan, 2000), fazendo apoiar as suas acções em organizações cuja coordenação 

se baseie na partilha de uma missão e no mútuo respeito, representando este trabalho 

conjunto o veiculo para a criação de uma política sustentável que promova a transformação 

económica e social. Todas as lutas sociais parecem ter algo a ver com a luta pela democracia, 

variando de cultura para cultura na forma como é concebida e experimentada; assim um firme 

sentimento de autodeterminação, um movimento pró-activo de participação nos processos 

democráticos e formas criativas de resolver problemas, são pré-requisitos para obter e manter 

uma comunidade saudável, pois frequentemente os pobres são visados como recipientes 

passivos dos serviços sociais, ao invés de cidadãos com capacidades e direitos para participar 

no seu próprio desenvolvimento e contribuir para a sua comunidade, obrigando desta forma a 

que as políticas pró-inclusivas sejam projectadas de molde a que a sua implementação possa 

garantir o beneficio do maior número provável e prejudicar o menor número possível.  

     Só se é cidadão completo com direitos e deveres, em reciprocidade. 

6. As políticas judiciárias, penais ou criminais e de reinserção (prevenção primária, secundária e 

terciária) 

As metamorfoses sociais ocorrem na actual sociedade em grande número e com maior rapidez 

evidenciando a instabilidade das condições individuais: (1) os indivíduos incluídos podem deixar 

de estar, (2) a possibilidade de evolução da situação de exclusão para a marginalidade, (3) os 
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excluídos carecem de respostas imbuídas de justiça social e esta é uma área em que muitas 

vezes se vêm desguarnecidos no quadro legal, e (4) aqueles cuja exclusão se reflecte ao nível 

do pós-cumprimento de pena privativa de liberdade precisarão de uma firme e consistente 

resposta social para a promoção da sua inclusão e prevenção da reincidência; a prevenção (em 

qualquer dos seus graus) assume assim uma importância fundamental na medida em que através 

desta se conseguirá projectar um melhor futuro.  

Fica portanto demonstrada a competência do Estado, cumprindo os propósitos 

consagrados na Constituição da República Portuguesa, em estabelecer as políticas judiciárias 

(frequentemente ligadas às prevenções secundaria e terciária) bem como as políticas sociais 

(relacionadas com a prevenção primaria desde que precocemente aplicadas) do país, 

perseguindo o objectivo do combate à exclusão social. Assim, caberá às instituições públicas e 

privadas pôr em curso o que está determinado pelos articulados legais, recorrendo para o efeito 

a um corpo técnico especializado que assume um papel e um estatuto duplos; por um lado 

relaciona-se com o utente numa lógica de intervenção para a promoção da sua inserção, qualquer 

que seja a área em carência; mas por outro colocar-se-á numa posição crítica de (eventual) 

feedback a dirigir ao Estado, partindo dos elementos recolhidos aquando a elaboração do 

diagnóstico, em suma:  

1. de âmbito especifico, consequência da analise técnica e/ou cientifica dos diagnósticos 

apreciados; 

2. de âmbito geral, a partir da avaliação que se faz das necessidades de intervenção para que 

se produzam efeitos no ajustamento e a adequação das medidas de politica social.  

 

Neste enquadramento o trabalho do psicólogo deve funcionar como veículo de retroacção 

para as instituições e o próprio Estado, contribuindo para que o excluído, quase-incluído, pseudo-

cidadão possa aspirar ao pleno exercício de cidadania. A Psicologia apesar de ter com os saberes 
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contributivos uma ligação privilegiada, ao constatar a mutação do seu objecto por influência de 

factores sociais, não pode desconsiderar uma intervenção sua junto dos domínios centrados na 

organização dos Estados e na prática de um direito de cidadania. 

 

 

Constituição 

  

Estado    Políticas                                                                                     O  utente 

               Judiciárias                                              Públicas 

                Prev. 2ª e 3ª             As instituições                                       O   técnico           

                Políticas                                                Privadas       

                Sociais                                                                                

               Prev. 1ª                                                                          Intervenção      Diagnóstico 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Figura 15 – são identificados três níveis de intervenção: estatal na definição de políticas 

promotoras de prevenção, institucional: público e privado, com o objectivo a implementar essas 

políticas e o trabalho técnico de diagnóstico e intervenção que deverá produzir efeitos sobre as 

medidas aprovadas contribuindo para optimização de procedimentos legais e institucionais 

 

Não trabalhar em todas estas direcções traduzir-se-á no avolumar de uma quantidade de 

problemas de difícil solução e provocadores de instabilidade social, como referido. Mais uma vez, 

o psicólogo da inclusão social se posiciona numa área de intervenção que lhe permite compor 

respostas conformes com as plúrimas problemáticas em apreço, por estar tecnicamente 

capacitado para tal.  
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Politicas Sociais              Politicas Judiciárias e  de Reinserção Social 

 
 

Instituições 

                                                                                      
                                                                             -- Técnicos 
 
                                                                                                                   Intervenção 

 
                                                                             -- Utentes 
 
 

Figura 16 – o Código de Inclusão evidência a interrupção de um fluxo que a acontecer constituir-

se-ia numa interessante e útil sinergia (representada pelo tracejado) 
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“Todos os países situados na zona de influência da Wall Street e a City estão ameaçados.  
Os Estados Unidos, endividados dos pés à cabeça, desde o Governo ao indivíduo, encontram-
se numa situação que alguns consideram sem saída (…).  
Temos que reconhecer que chegamos ao limite do possível tentando manter nosso modo de 
vida e nossos métodos de gestão financeira. (…) 
Quem é responsável pela crise? (…) Deve deduzir-se a implosão dos centros económicos que 
dominam a vida económica do mundo há vários séculos? (…) 
Os representantes políticos discutem a crise, imaginando o que pode acontecer em 2020 ou 
em 2050, numa linguagem que não dá suficiente conta da urgência das decisões a tomar.  
Encontramo-nos perante três crises (politica, económica e ambiental) que se reforçam 
mutuamente e nada nos garante hoje que seremos capazes de encontrar uma solução para 
cada uma delas”.  
 

 
Alain Touraine, 6 de Janeiro de 2010 in Jornal El País 
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Conclusão Geral 

Paradigma, diagnóstico e intervenção  

Partindo do estudo de um fenómeno que tanto tem de complexo como de vasto e permitindo-nos 

fazer a partir da sumula das condições que conduzem à: 

A. exclusão: 1) factores pessoais, grupais, comunitários e relacionais (família e vizinhos); 2) 

indicadores económicos com impacto nos ciclos de perpetuação de pobreza e exclusão; 3) 

medidas politicas de protecção do exercício da cidadania; e 4) evolução da demografia e 

migração  

B. inclusão: 1) integração pela educação; 2) promoção da saúde; 3) medidas de combate à 

disrupção familiar; e 4) prevenção da marginalidade precoce. 

 

é possivel perceber a importância de produzir instrumentos de diagnostico e avaliação, 

orientadores da acção e intervenção do psicólogo da inclusão. Tendo-se tornado também claro a 

utilidade de conceber um Codigo para a Inclusão, documento que pretende ser complementar e 

orientador do papel desenvolvido pelas instituições, unidades fundamentais na aplicação de 

programas e normas de inserção e financiamentos.  

 

Neste trabalho pretendeu-se ainda reflectir em torno dos nomes, conceito e paradigma, colocando 

o fenomeno da exclusão social em causa, percebendo-se que a literatura não só não era clara, 

sobre a matéria, como também se apresentava ambivalente no que diz respeito à conclusão. 

Aquilo que nos parece admissível aceitar como paradigma será uma “exclusão social aplicada ao 

actor”, tal como atrás explanado – pois só estreitando o fenómeno através da especificação da 

sua população-alvo transposta para sujeito-alvo podemos considerá-lo como tal. O conceito 
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psico-inclusivo deriva então deste exercício. No entanto devemos fazer notar que a inclusão, tal 

como a debatemos atrás, não se vislumbra como processo fácil. 

Cidadania: o económico e o político  

A inclusão social parece ser condição sine qua non para o pleno exercício da cidadania, 

numa Europa moderna e democrática. Parecendo então existir grande influência dos sistemas 

económicos sobre os sistemas políticos, aquilo que surgiu como interessante durante o 

Iluminismo do lema ”laissez-faire, laissez-passé”, perde vigor nos princípios mais liberais do 

mercado livre actual com a interferencia mínima de um Estado com papel regulador. Ouvimos 

falar de mercados: as suspeitas dos mercados, as vontades dos mercados, como se de pessoas 

se tratassem, mas não observamos significativa atenção para com os aspectos psicológicos dos 

indivíduos a viver em sociedade, numa óptica de actor social (Touraine, 1998) 

É importante que o capital não submeta, completamente, os regimes políticos e os 

governos ao seu jugo, sob pena de ser percorrido um caminho de maior exclusão, pobreza e 

marginalidade. Não se trata de adoptar uma posição marxista sobre esta questão, mas humanista 

– construir “sociedades borderline” aumenta a probabilidade de descartar sujeitos por uma 

manifesta incapacidade de inclusão, que não sendo inteiramente responsabilidade sua, se 

revelará como o seu sintoma. A adopção dos discursos de maior produtividade e competitividade 

assentes no crescimento e desenvolvimento da tecnologia têm feito abandonar as preocupações 

com o combate ao desemprego, aspecto associado à vivência da identidade pessoal. Um Estado 

menos social, um mercado mais (politicamente) desregulado, um incremento na produção com 

base na tecnologia rápida e eficiente, têm como consequência a menor preocupação com os 

mecanismos de inclusão a implementar e o aumento da exclusão social (ONU, 2011). 

A exclusão social é um fenómeno tão global quanto o mundo globalizado que a alimenta, 

existindo então (pelo menos) duas hipóteses de abordagem: 1) não nos preocuparmos com a 

sua propagação, com uma extensão tão significativa que não pareça possível contraria-la, 
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levando a que os demais se fechem em condomínios privados e tapem os olhos; ou 2) envidar 

esforços para contrariar a tendência de crescimento do fenómeno, mantendo-o controlado, 

estudado, trabalhado, intervencionado e consequentemente mais próximo de cumprir os 

objectivos da justiça social: liberdade, igualdade e fraternidade. Assim o papel do psicólogo de 

inclusão desenrolar-se-á em três domínios distintos: intervindo com o sujeito no seu percurso de 

inserção, fazendo o diagnóstico individual mais apurado possível e limitando os impactos da 

degradação social, conceito por nós introduzido; junto das instituições que utilizam normas e 

implementam a legislação emanada do governo, de molde a que a sua aplicação seja adaptada 

ao público-alvo e sujeito.alvo, seguindo os princípios plasmados no Código de Inclusão proposto; 

e no exercício do seu dever de técnico (e cidadão) junto do Estado e do legislador, na criação e 

utilização de medidas.  

 

Analisando a bibliografia sobre matéria económica americana em comparação com a 

agenda social europeia, obriga à conclusão de que aparentemente vivemos em mundos com 

realidades sociais muito distintas. 

Enquanto que na perspectiva americana, não existe duvidas quanto a como será o 

mercado do trabalho dentro de 10 a 20 anos, retrato no qual os humanos parecem ser 

dispensáveis; na abordagem europeia e apesar das evidências (severo envelhecimento da 

população do continente, desemprego significativo sugerido pela necessidade de aumentar 

lucros e reduzir despesas através da mecanização/automatização nos processos de produção 

para incrementar as exportações) discute-se a necessidade de tornar a economia mais 

competitiva através do aumento dos postos de trabalho, coisa que dificilmente se traduzirá em 

realidade. A Europa ainda discute as questões da demografia, economia e política social como 

se o modelo liberal e neoliberal pudessem continuar a subsistir no futuro. Mas discute também 

mais austeridade, apesar dos avisos da ONU (2011) projectando uma importante imagem de falta 
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de solidariedade. Na Europa (do pós guerras mundiais) a degradação é eminente estando a 

causa social refém da causa económica. A pergunta que se colocará, no mundo económico e 

financeiro imposto pelos EUA e Japão, é se o Humano é dispensável como elemento 

activo/produtivo na construção da sociedade? 

O Tratado de Maastricht evidenciava duas questões fundamentais (entre outras), a partir 

de 2000 (século XXI) a Europa: 1) teria uma população muito envelhecida sendo, por isso, fácil 

perspectivar as dificuldades do Estado Providencia da Europa Social; 2) teria também dificuldade 

em garantir emprego para todos (por um lado devido à utilização de tecnologia e por outro, por 

causa do aumento da esperança de vida).  

Apesar destes dados, não se conseguiram tomar medidas para contrariar estas 

evidências. As decisões políticas deveriam ter sido muito mais arrojadas, pois estando esgotado 

o modelo utilizado desde a 1ªrevolução industrial, resta agora imaginar que talvez seja possível 

habitar o sonho de que um dia o Homem será detentor de máquinas que o servem e tudo fazem 

por ele, a que preço perguntar-se-á. A revolução industrial como marco da modernidade social 

está ultrapassada e apesar de a tentarem reabilitar tal não parece possível, o Estado terá de 

voltar a ser muito mais interventivo, como aliás já foi no passado. As democracias actuais 

parecem estar, irremediavelmente, sintonizadas com os sistemas liberais, o que não ajuda à 

sensibilização no sentido de mais e melhor protecção social, porque se sobrepõem a produção, 

o consumo e o lucro, em suma o capital tal como alertou Marx (Marx, 1974). 

Quem governa? Para quê? Parece ser a grande dúvida. E extinguir a exclusão social não 

parece possível.  

Extinguir o comportamento desviante, criminal, marginar também não parece possível, 

talvez nem desejável (Chapman, 1974). Na realidade, foi sempre a insatisfação, inteligência e 

empreendorismo  humanos que nos levaram mais longe, mas é fundamental o investimento na 

inclusão de molde a evitar que uma humanidade sem visão, sem razão e sem vontade se deixe 
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agrilhoar num destino que tanto tem de desconhecido como de perigoso. O mundo corre hoje um 

risco que nunca antes tinha corrido, as actuais revoluções cientificas são revoluções sem visão 

(ou com visões negativas tão bem representadas pelo cinema futurista: Blade Runner, Matrix, 

Dune, entre outros), por isso caminham às cegas permitindo deixar muitos sujeitos nas malhas 

da marginalidade ou dos ciclos de perpetuação da exclusão e pobreza.   

Rifkin (1996) aponta como solução o investimento no terceiro sector como fuga ao 

desemprego e como ocupação de tempos livres. Mas uma coisa nos parece obvia os problemas 

de patologia psicológica e de patologia social existirão, colocando como muito pertinente o papel 

dos trabalhadores da área social, em geral e dos psicólogos, em particular.  

Futuro e utopia 

Bloch referiu que “as utopias têm o seu horário” (Bloch, 1995, p.479) e aspirar por uma 

vida e sociedade melhores fez parte, desde sempre, da história humana, manifestando 

tendências e latências, variando a forma e o conteúdo em função de um tempo (época) e de um 

espaço (sociedade), sendo até “apropriado perguntar: a ideia de uma globalização contra-

hegemónica, contra a injustiça social e a destruição ambiental, tem uma dimensão utópica? E, se 

tem, qual o seu horário?” (Santos, 2011, p.142). De futuro será importante reflectir sobre a 

influência que têm os sistemas económicos sobre os sistemas políticos, e clarificar a continuação 

dessa relação. 

“A médio prazo, se não civilizarmos a economia, teremos de mudar a civilização. Em diferentes 

espaços-tempo, segundo ritmos e graus de ambição distintos, com recurso a gramáticas 

semânticas que só se reconhecem mediante tradução, os objectivos são democratizar, 

descolonizar, desmercadorizar. Este projecto seria ambicioso e utópico se a alternativa não 

fosse a guerra incivil, a catástrofe ecológica, o fascismo social montado nas costas da 

democracia política” (Santos, 2011, p 154). 

 



 350 

Mudar a realidade actual impondo à sociedade civil vontade e atitude para harmonizar o 

desenvolvimento do progresso e da cidadania, obrigará a uma colisão com modalidades e 

práticas politicamente instaladas. É preciso não esquecer que a imagem da terra povoada por 

máquinas substituindo pessoas, produzindo barato, só tem cem anos. Esta é uma razão para se 

ter esperança numa nova visão onde a transformação das consciências e um novo compromisso 

com a comunidade possa ter lugar, uma vez que no futuro, previsivelmente, um número crescente 

de pessoas deverá passar mais tempo fora do mundo do trabalho (Rifkin, 1996). 

 

 

“O futuro está nas nossas mãos” (Rifkin, 1996, p.293). 
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Para tudo há um tempo 
 

Debaixo do céu há momento para tudo 
E tempo certo para cada coisa 

Tempo para nascer e tempo para morrer 
Tempo para plantar 

E tempo para arrancar a planta 
Tempo para matar e tempo para curar 

Tempo para destruir e tempo para construir 
Tempo para chorar e tempo para rir 

Tempo para gemer e tempo para bailar 
Tempo para atirar pedras 

E tempo para recolher pedras 
Tempo para abraçar 

E tempo para se separar 
Tempo para procurar e tempo para perder 

Tempo para guardar e tempo para jogar fora 
Tempo para rasgar e tempo para costurar 

Tempo para calar e tempo para falar 
Tempo para amar e tempo para odiar 

Tempo para guerra e tempo para paz. 
 
 

Eclesiastes 3: 1-8 
 
 

 

 

 

Haverá um tempo para acabar com a Exclusão Social? 
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