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CONCEITO DE PO BREZA(*) 

Alfredo Bruto da Costa 

1 - Necessidade de uma defini\:iio 

Se outro merito nao tivessem os inumeros estudos que se vem realizando 
em todo o mundo no domfnio da pobreza, bastaria, para os justificar, o notavel 
contributo trazido para o aprofundamento do conceito. Porventura magro, a 
primeira vista, esse resultado - que esta Ionge de ser o unico - impede, 
no entanto, que a materia seja tratada com simplismo, pelo que trouxe em 
proveito da compreensao da pobreza, designadamente quanta a sua 
complexidade e pluri-dimensionalidade, a variedade de formas e modalidades 
de que pode revestir-se, a importancia dos aspectos situacionais do homem, 
a necessidade de superar os limites, demasiado estreitos, dos conceitos 
tradicionais. 

0 conceito de pobreza nao permaneceu inalterado no decurso do tempo, 
impelido que foi, sobretudo, pela exigencia de se adaptar as particularidades 
dos pafses altamente industrializados, pelo progresso das ciencias sociais e 
dos meios de comunica<;ao social, e, nao menos importante, pela crescenta 
sensibilidade da consciencia moral a situa<;oes que acolhem desigualdades 
inaceitaveis e atingem gravemente a dignidade humana. 

De tudo isso resulta que falar hoje de pobreza, sem explicitar o conceito 
que esta por detras da palavra, e sujeitar-se a nao ser compreendido ou ser 
mal interpretado. Por exemplo, nao M razoes de ordem estatfstica ou meras 
diferen<;as metodol6gicas que expliquem que a percentagem de famflias 
pobres na Dinamarca de 1977 fosse superior a da Argentina de 1970 (13% 
e 8%, respectivamente). A aparente contradi<;ao decorre do simples facto 
de se tratar de valores extrafdos de dois estudos que partem de defini<;oes 
de pobreza tao diversas que a compara<;ao dos resultados e de todo 
destitufda de significado (CEC, 1981, P- 83; ALTAMIR, 1981, p. 74). 

0 presente artigo permitira ao leitor menos familiarizado com o assunto 
tamar contacto com os principais conceitas de pobreza apresentados na 
recente literatura especializada, designadamente quanta aos aspectos que 

(*) 0 presente artigo integra-se num trabalho conjunto, ainda em curso, da Prof. a Manuela 
Silva e meu, que inclui aspectos te6ricos, como o dos conceitos de pobreza, e analises empfricas 
da pobreza em Portugal. Desejo agradecer a Manuela Silva o muito que lhe deve a parte que 

agora se publica. AgradeQo a Dr. a Lidia Barreiros os comentarios e crfticas que teve 
a amabilidade de formular. 

0 presente texto e de minha exclusiva responsabilidade. 
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consideram, os termos de referencia que utilizam, os criterios em que 
assentam e o grau de operacionalidade que oferecem para efeitos de analise 
do problema e formula9ao de solu96es. 

2 - Pobreza absoluta 

No passado, a pobreza era definida, fundamentalmente, em termos de 
rendimento (ou or9amento) familiar e das necessidades de sobrevivencia (em 
sentido fisiol6gico). 0 conceito de subsistencia foi inicialmente aplicado na 
lnglaterra por Charl~s Booth e Seebohm Rowntree, nos finais do seculo XIX. 

Rowntree, autor que se tornou classico pelos seus estudos sobre a pobreza 
em York, definiu o padrao absoluto de pobreza como <<a despesa mfnima 
necessaria a manuten9ao da saude meramente ffsica» (1901), ou seja, a 
alimenta9ao, vestuario, combustfvel, renda (de casa) e uma rubrica de 
<<necessidades essenciais diversas». Mais precisamente, Rowntree considerou 
estarem em pobreza primaria as famflias cujos rendimentos totais <<fossem 
insuficientes. para obter o minimamente necessaria a manuten9ao de eficiencia 
meramente ffsica» (op. cit.). 

0 caracter austero deste padrao esta expressivamente ilustrado neste 
cenario que o proprio autor descreve: 

Uma famflia que viva no limiar consentido nesta estimativa 
nunca deve gastar o que seja em tarifa de comboio ou camioneta. 
Nunca deve deslocar-se no pafs senao a pe. Nunca deve comprar 
um jornal barato ou gastar seja o que for na compra de um bilhete 
para um concerto popular. Nao deve escrever cartas a filhos 
ausentes, visto nao poder suportar a despesa com selos postais. 
Nunca deve contribuir com nada. para a sua igreja ou capela, ou 
prestar a um vizinho qualquer ajuda que custe dinheiro. Nao pode 
poupar nem inscrever-se numa associac;ao de socorros mutuos ou 
num sindicato, porque nao pode pagar as necessarias quotas. As 
crian9as nao devem ter dinheiro para bonecas, berlindes ou bolos. 
0 pai nao deve fumar nem beber cerveja. A mae nunca deve 
comprar roupas bonitas para si ou para as suas crian9as, sendo 
o tipo de guarda-roupa familiar, como o da dieta familiar, governado 
pela regra <<nada deve ser comprado que nao seja absolutamente 
necessaria a manuten9ao da saude ffsica, e o que for comprado 
devera ser do mais simples e mais econ6mico». Caso uma crian9a 
adoec;a, devera ser atendida pelo medico da freguesia; caso morra, 
devera ser enterrada pela freguesia. Por ultimo, o assalariado nunca 
deve faltar ao trabalho um unico dia (op. cit.). 

Este o quadro generico de vida de uma famflia que, para Rowntree, 
estaria em pobreza primaria. Para o mesmo autor, estariam em situa9ao de 
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probreza secundaria as famflias com rendimento em princfpio suficiente para 
as colocar acima da pobreza primaria, mas que, em resultado de uma 
distribui<;ao menos «optima» das despesas, viviam em estado de carencia 
(SCOTT, 1981, p. 6; TOWNSEND, 1979, p. 565). Wolf Scott sustenta que 
Rowntree nao teria de.finido o conceito de pobreza secundaria de modo 
directo, vista ter reunido nessa categoria as famflias que, no seu segundo 
estudo (1936), mostravam sinais de pobreza mas nao figuravam entre as que 
se encontravam em pobreza primaria. Todavia, o simples facto de, nesse 
estudo, Rowntree ter lanc;:ado mao de conceito tao subjective como o de 
«aparencia de pobreza» - sacrificando, assim, a consistencia cientffica do 
conceito de pobreza- sugere, para Scott, a sua insatisfac;:ao relativamente 
ao conceito de pobreza primaria tornado como padrao unico de referencia 
(SCOTT, op. cit., p. 7). Assinale-se que o rol de necessidades utilizado par 
Rowntree no estudo de 1936 e mais amplo do que o anterior, inCiuindo 

despesas em jornais, selos, papel de escrever, radio, ferias, cerveja, tabaco 
e prendas. As necessidades acrescentadas ultrapassam o conceito de 
subsistencia ffsica e abrangem aspectos de natureza social e cultural. lmporta, 
no entanto, ter presente que a divisao entre as necessidades culturais e as 
ffsicas tern severas limitac;:oes decorrentes da recfproca influencia que 
exercem umas nas outras (GEORGE, 1973, pp. 43 e 44). 

0 que ficou dito permite explicitar as principais caracterfsticas do 
conceito de pobreza absoluta, que nao sao prejudicadas pelos sucessivos 
alargamentos que o conjunto de necessidades essenciais tern vindo a sofrer. 
De salientar, primeiramente, o seu caracter normativo. 0 conceito assenta 
na noc;:ao de necessidades elementares, a comec;:ar pelas de subsistencia 
ffsica, independentemente do nfvel de desenvolvimento atingido pelo pafs, dos 

padroes de distribuic;:ao do rendimento e da riqueza, au do modo como o 
nfvel de vida de cada indivfduo (au familia) tenha variado ao Iongo do tempo. 
Presume-se, par outro lado, ser possfvel dar-lhe urn conteudo objectivo, 
susceptfvel de ser traduzido em referencias de base cientffica, quer na 
identificac;:ao das necessidades, quer na definic;:ao do que seja o grau 
suficiente de satisfac;:ao dessas necessidades. Os estudos no dominio 
nutricional sao exemplo dessa possibilidade, no respeitante as necessidades 
alimentares. Admite-se, par ultimo, que o conceito consente formulac;:oes 
minimamente operacionais, nao s6 para a caracterizac;:ao e medic;:ao da 
pobreza, mas tambem para a definic;:ao de polfticas de combate a pobreza. 

Dentro do conceito absolute, tern sido propostas, mais recentemente, 
diversas definic;:oes de pobreza, mormente com referencia a pafses onde esta 
assume dimensoes massivas. 

Num relat6rio do Banco Mundial, e qualificada de pobreza absoluta <<uma 
condic;:ao de vida de tal modo caracterizada par subnutric;:ao, analfabetismo 
e doenc;:a que fique abaixo de qualquer definic;:ao razoavel de decencia 
humana» (WORLD BANK, 1980, p. 32). Como pode verificar-se, esta definic;:ao 
contempla, explicitamente, a educac;:ao e a saude- aspectos praticamente 
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ausentes do conceito de Rowntree. De notar, tambem, a introduQao de uma 
componente subjectiva, inevitavelmente associada a expressoes como 
«definiQao razoavel» e «decencia humana». 

Tambem um relat6rio das NaQ6es Unidas contem uma definiQao de 
pobreza: <<Toda a famflia ao nfvel de pobreza deve poder, primeiramente, 
satisfazer as suas necessidades fisiol6gicas de alimentaQao, abrigo e vestuario 
de modo suficiente para a sobrevivencia fisiol6gica; isto e, deve ter 
rendimento suficiente para estar razoavelmente livre de doen({a ou morte 
causadas par subnutriQao ou abrigo ou vestuario deficientes. Alem disso, o 
rendimento familiar deve ser suficiente para que a familia possa respeitar 
as leis e normas da sociedade (par exemplo, as normas habitacionais, as 
leis sabre exposi({ao indecorosa ou pauperismo, as leis fiscais, etc.). 
Finalmente, uma familia vivendo ao nfvel da pobreza deve poder atingir um 
mfnimo de aceitaQao social e desenvolvimento pessoal. Estas tres finalidades 
(a fisiol6gica, a legal e a social) sao, em certa medida, hierarquicas: cada 
uma implica melhores ou mais bens e serviQos do que a precedente» (UNITED 
NATIONS, 1969). 

Note-se que esta definiQao se refere a pobreza sem a qualificar de 
absoluta e abrange um conjunto de materias apreciavelmente mais vasto do 
que a anterior. Todavia, parece legftimo coloca-la entre as definiQ6es que tem 
subjacente o conceito de pobreza absoluta, vista apresentar, a meu ver, as 
principais caracterfsticas desse conceito. 

0 alargamento do conceito de pobreza absoluta tem-se verificado, 
tambem, noutras direc({oes. Sugere-se, par exemplo, que a variavel rendimento 
seja substitufda par recursos, incluindo as cinco seguintes categorias: 
rendimentos em numerario, bens de capital {habita({ao, poupanQas, etc.), 
beneffcios em especie associados ao emprego, servi({os publicos de natureza 
social em especie (saude, educa({ao, etc.) e rendimentos privados em especie 
(produQao domestica, etc.). 0 merito desta proposta reside, par um lado, em 
entrar em linha de conta com <<beneffcios» efectivos que as sociedades 
concedem sob forma distinta do rendimento e, par outro, no facto de impedir 
que as polfticas anti-pobreza sejam concebidas em termos de simples 
ajustamentos (par via de um esquema de redistribui({ao do rendimento, par 
exemplo), ignorando a eventual necessidade de alteraQ6es estruturais, par
ventura em mais de um sistema institucional {TOWNSEND, 1979, p. 55) (1). 

(1) Ao defender a substitui<;:ao do rendimento por recursos, Townsend nao pretende tornar 
mais aceitavel o conceito de pobreza absoluta, que considera intrinsecamente insastifat6rio, como 
se ve nesta afirma<;:ao fundamental do seu pensamento: «A pobreza pode ser definida 
objectivamente e aplicada consistentemente apenas em termos do conceito de priva<;:ao relativa» 
(op. cit., p. 31). No entanto, a substitui<;:ao da varh~vel rendimento por recursos nao implica, 
s6 por si, a rejei<;:ao do conceito de pobreza absoluta. Esta a razao por que utilizei esta parte 
da teoria defendida por Townsend para ilustrar a possibilidade de alargar a formula<;:ao inicial 
do conceito absoluto. 
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Uma outra perspectiva recomenda que a pobreza seja caracterizada 
tendo por referencia nao apenas a carencia de recursos, mas tambem a 
possibilidade de acesso a esses meios. Alem de introduzir um elemento 
d inamico (trata-se de considerar nao so a situar;ao presente, mas ainda a 
possibi/idade de a modificar), tambem neste caso a reflexao conduz ao 
sistema socio-economico, designadamente com vista a averiguar se a pobreza 
resulta da nao utilizac;:ao de oportunidades que o sistema oferece ou, pelo 
contrario, de bloqueios existentes no proprio sistema. Nao se quer, com isso, 
dizer que, em qualquer daqueles casos, o apoio directo aos indivfduos e 
famflias pobres seja dispensavel (SRINIVASAN, 1977, p. 2). 

De referir, por ultimo, a na<;ao de pobreza <<nao material», que se 
relaciona com aspectos como a liberdade, o direito ao trabalho, a vida 
familiar, a poluic;:ao, a felicidade, etc. (SCOTI, 1979, p. 446). 

Em face da progressiva extensao da noc;:ao de pobreza absoluta, alguns 
autores defendem a conveniencia de fazer uma primeira delimitac;:ao do 
conceito, correspondente a sobrevivencia ffsica. Esse primeiro limite define 
o que se designa por <<indigencia» (palavra que parece melhor traduzir o 
vocabulo ingles distitution) (DREWNOWSKI, 1976, p. 11; ALTAMIR, 1981, p. 72). 
Pode admitir-se que este nfvel de rigor seja util no estudo de pafses onde 
a intensidade da pobreza dos diversos grupos pobres seja relevante para o 
estabelecimento de prioridades na acc;:ao contra a pobreza. Nao deve, no 
entanto, esquecer-se que as subdivisoes da pobreza acarretam o risco de 
se subestimar a gravidade social e humana da situac;:ao dos <<menos pobres», 
que, dentro do universo da pobreza, passariam a categoria de <<privilegiados». 

Ao conceito de pobreza absoluta tem-se contraposto o de pobreza 
relativa. E o que iremos analisar de seguida. 

3 - Pobreza ralativa 

Antes do mais, deve notar-se que o proprio conceito de pobreza absoluta 
implica, na pratica, um certo relativismo. Os criterios de escolha das 
<<necessidades elementares» e do <<nfvel adequado» de satisfa<;:ao dessas 
necessidades, numa determinada sociedade e num dado momenta, estao 
relacionados com o sistema de valores vigente, ao qual tambem pertencem 
as polfticas escolhidas para combater a pobreza e os jufzos sobre a sua 
viabilidade. <<Em ultima analise, estes sistemas de valores assentam num jufzo 
moral e politico acerca da ordem social existente e o modo como a sociedade 
deve ser organizada. Nao M qualquer definic;:ao de pobreza que seja neutra 
a este respeito» (ALTAMIR, 1981, p. 65). Esta circunstancia explica, pelo 
menos em parte, que os sistemas de valores conservadores tendam a 
estabelecer normas de pobreza suficientemente baixas para minimizar a 
pressao sabre os recursos totais e sabre a mudanc;:a social necessaria para 
eliminar a pobreza. Presume-se que a pobreza resulta de imperfeic;:oes no 
funcionamento de um sistema s6cio-econ6mico e um estilo de desenvol-

279 



vimento tidos como basicamente satisfat6rios ou, pelo menos, os melhores 
entre os disponfveis por agora. No extreme oposto figuram as correntes 
defensoras de «um outro desenvolvimento», que advogam a reorientac;:ao do 
desenvolvimento no sentido de satisfazer as necessidades humanas, com a 
concomitants reorganizac;:ao dos valores, do relacionamento social e dos 
comportamentos e atitudes individuais. lsto sem prejufzo da urgencia das 
transformac;:oes necessarias e de programas especificamente destinados a 
libertar as pessoas da situac;:ao de oobreza (ALTAMIR, 1981, pp. 65-66). 

Deixo em aberto estes aspectos que se prendem mais com as teorias 
da pobreza. A breve alusao que aqui se lhes faz destina-se a clarificar a 
afirmac;:ao de que a aplicac;:ao do conceito de pobreza absoluta implica certo 
grau de relatividade. Mesmo que se nao ponha em causa o caracter normative 
do conceito, tem de reconhecer-se que os criterios e os padroes de referencia 
em que assentam o elenco de necessidades e o grau de satisfac;:ao dessas 
necessidades, escolhidos para definir o limiar da pobreza, variam com o 
contexte social. 0 conceito diz-se «absolute» na medida em que nao entra 
em linha de conta com o jufzo e o comportamento dos interessados (dimensao 

subjectiva), nem com a sua situac;:ao avaliada por comparac;:ao com os outros 
(dimensao relativa). Nao quer isto significar que os padroes devam considerar
-se universalmente validos ou imutaveis no tempo. E sabido, por exemplo, 

que as necessidades cal6ricas dependem do clima e do tipo de actividade 
exercida, como se conhece a influencia do clima nas necessidades de 
vestuario e de abrigo. 

Porem, o conceito de pobreza relativa nao se limita a contemplar este 
tipo de variac;:oes. Considera a pobreza como um fen6meno essencialmente 

relative, no sentido de que nao e possfvel defini-la convenientemente sem 
uma referencia directa e explfcita a sociedade em geral. Wolf Scott qualifica 
esta abordagem de «deliberadamente relativa» (SCOTI, 1981, p. 25). Como 

atras se disse, para Townsend, «a pobreza pode ser definida objectivamente 
e aplicada consistentemente apenas em termos do conceito de privac;:ao 
relativa>> (op. cit., p. 31). 

Nao se trata de um conceito verdadeiramente novo. Diversos autores 
salientam este facto, recorrendo sobretudo ao que Adam Smith afirmara ja 
na sua obra Riqueza das Nar;oes: «por necessidades entendo nao s6 os bens 

essenciais ao sustento da vida, mas o que o costume do pafs considera 
inaceitavel que as pessoas dignas, ate dos estratos mais baixos, nao 
possuam» (SMITH, 1776). Todavia, a noc;:ao de pobreza relativa tera, 

possivelmente, reaparecido como exigencia metodol6gica a medida que 
crescia a percepc;:ao da pobreza nos pafses industrializados. Nao me refiro 
apenas aos chamados «noVO$ pobres» que a crise econ6mica da segunda 

metade da decada de 70 veio criar. 0 optimismo com que, nos princfpios 
dos anos 50, se previa que as economias em crescimento e a expansao das 
polfticas sociais resolveriam, de modo duradouro, o problema da pobreza, 
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estava comprometido no final da mesma decada, mormente par efeito da 
mudan9a de perspectiva na abordagem do problema. 0 criteria do rendimento 
mfnimo, calculado com base em necessidades elementares (de alimenta9ao, 
vestuario, combustfvel, etc.), come9ou a ser posto em causa, conjuntamente 
com a relevancia do conceito de subsistencia, ate af utilizado como padrao 
de medida da pobreza. Passou a reconhecer-se que a pobreza persistia em 
pafses aparentemente ricos, como a Suecia e a Alemanha Ocidental, e as 
estrategias de combate a pobreza tornaram-se objecto de discussao, quer 
no interior dos pafses quer em instancias internacionais. Porem, para que 
se pudesse falar de pobreza na Europa, numa altura em que outras parcelas 
do globo eram devastadas pela fame, impunha-se uma mudan9a de 
perspectiva, uma passagem de padroes absolutes para o conceito de 
relatividade (THOM, 1977, p. 3; GEORGE, 1973, p. 40) (2). 

0 caracter relative deste conceito radica no facto de que as 
caracterfsticas especfficas de cada sociedade constituem o principal termo 
de referencia para a propria defini9ao da pobreza: par exemplo, serao pobres 
os x par cento mais desfavorecidos da popula9ao, ou, alternativamente, fixar.!S 
-se-a o limiar de pobreza ao nfvel de determinada percentagem do rendimento 
media familiar. 

Neste entendimento, a pobreza reduz-se aparentemente ao problema da 
desigualdade. A questao poe-se sobretudo quando a pobreza e medida em 
termos de distribui9ao do rendimento (ou despesa de consume) pelos metodos 
habituais (coeficiente de Gini, entre outros) ou quando o limiar da pobreza 
seja colocado a nfvel tao elevado que esbata as diferen9as, particularmente 
importantes, entre desigua/dade e pobreza (SRINIVASAN, 1977, p. 2; 
BRENNER, 1977, p. 49). Compreendem-se, par isso, as frequentes chamadas 
de aten9ao contidas na literatura recente, para a necessidade de nao confundir 

aqueles dais conceitos. Admitir a identidade entre uma e outra daquelas 
no96es implicaria que se aceitasse que a pobreza s6 deixa de existir em 
sociedades perfeitamente igualitarias. Tal perspectiva esvazia, naturalmente, 
a especificidade do conceito e da realidade da pobreza, com todas as suas 
implica96es humanas, sociais, polfticas e eticas. Pode haver desigualdade na 
distribui9ao da riqueza e do rendimento sem que exista pobreza, como e 

admissfvel, embora menos provavel, a hip6tese de existir pobreza sem 
desigualdade. 0 primeiro caso - desigualdade sem pobreza- ocorre, par 
exemplo, quando os rendimentos mais elevados estejam muito acima da 
mediana e os mais baixos perto desta, ou quando o nfvel geral da sociedade 
seja tao elevado que ate os estratos menos bem situados tenham condi96es 

(2) Nao quer isto dizer que nao existe pobreza absoluta nos parses mais altamente 
industrializados, mas apenas que o conceito absoluto s6 abarca urn dos aspectos (ou modalidades) 
da pobreza que se verifica nesses pafses. 
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de vida que nao seja razoavel qualificar de «pobreza» (3}. Mesmo em termos 
relativos, s6 pode falar-se em pobreza quando o desnfvel entre as situacoes 
atinja propon~oes serias. Analogamente, o segundo caso - pobreza sem 
desigualdade - corresponderia a sociedades em que a pobreza absoluta 
constitui urn fen6meno generalizado ou em que os rendimentos mais elevados 
estao pr6ximos da mediana e os mais baixos distantes desta (RINGEN, 1982, 
pp. 7-8; SCOTI, 1981, pp. 25-26; TOWNSEND, op. cit., p. 57; GEORGE, op. 
cit., p. 40}. 

Afirmar que o conceito de pobreza relativa se caracteriza 
fundamentalmente pela relac;:ao que estabelece com a sociedade em analise 
nao e, pois, suficiente para distinguir os pobres dos que o nao sao. 

Urn dos criterios utilizados para especificar essa referencia a sociedade, 
quando se trata de identificar a pobreza relativa, e que, a meu ver, se reveste 
de particular importancia, respeita ao grau de integrar;ao das pessoas (ou 

famflias) na vida da sociedade. A pobreza relativa implica, nesta perspectiva, 
uma integrac;:ao insatisfat6ria ou mesmo a exctusao dos pobres. 

'" Curiosamente, a ideia de exclusao, associada a da pobreza, nao pertence 
apenas ao domfnio tecnico. Encontramo-la, igualmente, no discurso politico 
e em pronunciamentos de natureza etica. Numa mensagem dirigida ao 

Congresso (EUA}, afirmava o presidente Johnson que, para os pobres, a 
pobreza significa «uma luta dh~ria para assegurar as necessidades ate de uma 
existencia magra. Significa que a abundancia, os confortos, as oportunidades 
que veem a sua volta estao para a/em do seu alcance» (1964. 0 italico e 
meu). Por outro lado, numa das suas mensagens quaresmais, o Papa Paulo 
VI chamava a atenc;:ao para a «multidao imensa daqueles que todas as 
sociedades do mundo deixam a beira do caminho, feridos no corpo e na alma, 
despojados da sua dignidade humana, sem pao, sem voz, sem defesa e 
sozinhos no infortUnio!» (1977. 0 italico e meu). Refira-se, ainda, a definic;:ao 
adoptada pelo Conselho (de Ministros) da CEE, segundo a qual sao pobres 
os «indivfduos ou famflias cujos recursos sao tao escassos que os excluem 
do modo de vida mfnimo aceitavel do Estado membra em que vivem» (CEC, 
1981, p. 8. 0 italico e meu). 

Townsend aborda a noc;:ao de exclusao em termos que dificilmente terao 
paralelo na restante literatura tecnica sabre a pobreza. A ideia ja esta 
presente no paragrafo de abertura da sua citada obra (Poverty in the United 

Kingdom): «Os seus recursos (dos pobres) ficam tao seriamente abaixo dos 
controlados pelo indivfduo ou familia medias, que eles sao de facto exclurdos 
dos padroes de vida, costumes e actividades correntes» (p. 31}. E, noutra 

(3) Wolf Scott sugere que, em sociedades de relativa afluencia, em que urn rendimento 
pode situar-se bern abaixo da media e, contudo, ser substancial em termos absolutos, talvez 
seja mais adequado falar-se em «privacao relativa» e nao em «pobreza>> (1981, pp. 25·26). 

282 



passagem, como que sintetiza o conceito de pobreza relativa nestes termos: 
«As pessoas estao privadas das condi<;oes de vida que ordinariamente definem 
a qualidade de membra da sociedade. Se lhes faltam ou sao recusados 
recursos para conseguirem acesso a estas condi<;oes de vida e, assim, 
realizar a qualidade de membros da sociedade, encontram-se em situa<;ao 
de pobreza» (p. 915. 0 italico e meu). 

Nesta linha de pensamento, Townsend admite a hip6tese de que quando 
os recursos de um indivfduo (ou famflia) decrescem, atingem um ponto em 
que ocorre um brusco «recuo» na participa<;ao nos costumes e nas 
actividades sancionados pela cultura. 0 ponto em que o «recuo» aumenta 
de modo desproporcionado em rela<;ao ao decrescimo dos recursos poderia 
ser definido como limiar de pobreza (op. cit., p. 57). Em sua op1mao, o 
inquerito que realizou confirma esta hip6tese, embora nao de modo 
concludente (op. cit., p. 894). 

Alguns autores poem em evidencia um dos indicadores que caracterizam 
a situa<;ao de exclusao e que se encontra implfcito nas citadas passagens 
do presidents Johnson e do Papa Paulo VI e, porventura, no raciocfnio de 
Townsend: a falta de poder. Escreve Victor George: «Numa sociedade 
desigual, a falta de poder implica um estatuto inferior na sociedade e uma 
incapacidade para cada um se proteger contra os efeitos discriminat6rios do 
sistema social, polftico, econ6mico e legal da sociedade. Esta falta de 
resistencia efectiva contra a discrimina<;ao resulta na perpetua<;ao do cfrculo 
vicioso entre falta de poder e baixo estatuto» {1973, p. 41). No mesmo sentido, 
para Coates e Silburn, «a perda de poder e a mais seria de todas as 
perdas associadas a pobreza, por ser a mais permanents e auto-refor<;ante» 
{1981, p. 38). 

Verifica-se, assim, que a no<;ao de exclusao tem, alem de outros, o 
merito de resolver a potencial confusao entre a desigualdade e a pobreza, 
ao ser considerada como uma caracterfstica especffica desta. Pode per
guntar-se, e certo, se tara sentido lan<;ar mao dessa no<;ao para definir 
a pobreza em pafses onde essa e a condi<;ao da generalidade dos cidadaos, 
ou seja, onde a pobreza e um fen6meno de massas. Em tais sociedades, 
o conceito absoluto sera, porventura, mais adequado do que o relativo (SEN, 
1980, pp. 1 e 2). Ate nessas sociedades, porem, . sera possfvel definir um 
padrao (ou estilo) de vida dominante, em fun<;ao do qual seja aplicavel o 
conceito de pobreza relativa. Nao deve ignorar-se, a este respeito, o rapido 
processo de acultura<;ao que ocorre em areas cada vez mais vastas do 
chamado Terceiro Mundo, por efeito do qual, como nota Altamir, «O estilo 
de vida da sociedade industrial tende a tornar-se dominants pelo menos em 
termos da sua capacidade de gerar aspira<;oes e normas, embora nao tanto 
em termos do seu suporte material». Esta a razao por que Altamir considera 
preferfvel o criteria de estilo de vida dominants, em vez do de estilo 
generalizadamente compartilhado, que considera mais adequado a situa<;ao 
dos pafses desenvolvidos (op. cit., p. 69). No mundo actual, o processo de 
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acultura<;ao e uma realidade que M que ter presente e impede que cada 
sociedade seja encarada (ou se comporte) como se existisse em 
compartimento estanque. 

Uma das consequencias mais graves da exclusao consiste numa certa 
perda de identidade. Steenwijk descreveu-a em termos expressivos: «E para 
nos diffcil imaginar o que significa para mais de oito milhoes de europeus 
ter de sobreviver sem qualquer identidade propria, reconhecida e respeitavel. 
Serem conhecidos apenas pelo que nao sao, nao sabem, ou nao fazem: 
desempregados, analfabetos, ignorantes quanta ao planeamento familiar e 
paternidade, ausentes das urnas de votos, incapazes de manterem uma casa 
ou de respeitarem a lei. Nao provocar senao surpresa desagradavel, 
embara<;o, jufzo severo ou pena humilhante, assistencia desdenhosa ou aspera 
rejei<;ao» (1977, p. 9). 

A no<;ao de relatividade aplica-se ao conceito de pobreza em diversos 
sentidos. lmplica, primeiramente e como foi ja referido, que o criteria baseado 
no padrao mfnimo de subsistencia nao esgota o conceito de pobreza: importa 
considerar, tambem, os padroes de vida da comunidade em geral. Em 
segundo Iugar, permite ter em conta a varia<;ao das condi<;oes de vida de 
um indivfduo (ou familia) no decurso do tempo. Neste sentido, e defensavel, 
por exemplo, o principia de que a situa<;ao de reforma deve permitir ao 
indivfduo manter um nfvel de vida comparavel com aquele a que se habituara 
durante a vida activa. 0 conceito aplica-se, tambem, ao proprio perfodo de 
vida activa, ao Iongo do qual a situa<;ao das pessoas pode sofrer variac;:oes 
sensfveis, de dura<;ao mais ou menos prolongada (desemprego, diminui<;ao 
do poder de compra, etc.). Em terceiro Iugar, a relatividade afecta a defini<;ao 
de necessidades. Se e certo que a ideia de necessidades tem uma 
componente normativa, cuja importancia nao deve subestimar-se e que pode 
ser decisiva em certas circunstancias, h8. tambem que ter presente que <<as 
necessidades nascem por efeito do tipo de sociedade a que os indivfduos 
pertencem. A sociedade impoe expectativas, at raves . dos seus sistemas 
ocupacionais, educacionais, economicos e outros, e tambem cria 
necessidades, atraves da sua organiza9ao e seus costumes» (TOWNSEND, 
1979, p. 50). 

Referiu-se atras o alargamento do rol de necessidades que Rowntree 
introduziu no seu segundo estudo (1936), transpondo a fronteira da 
subsistencia ffsica, em sentido estrito, dentro da qual se havia colocado no 
primeiro estudo (1899), para passar ao domfnio cultural. 0 conceito de 
pobreza relativa amplia consideravelmente essa perspectiva, designadamente 
ao reconhecer na propria sociedade uma das fontes geradoras de 
necessidades. Townsend aponta alguns exemplos que ajudam a evidenciar 
o relativismo associado ao conceito de necessidade. Recorda, por exemplo, 
que, em certas sociedades, o cha e geralmente aceite como uma 
<<necessidade de vida», nao pelo seu valor nutricional, que e nulo, mas por 
pertencer ao numero dos costumes fortemente enraizados e psicologicamente 
essenciais. Oferecer uma cha.vena de eM (ou o equivalente) as visitas e 
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vizinhos e, para esses povos, um elemento de relacionamento social. A fon;:a 
da publicidade e o uso por amigos e vizinhos podem, igualmente, transformar 
g radualmente um produto novo, ou uma nova versao de um produto antigo, 
em algo de essencial numa comunidade. A influencia do clima no vestuario 
foi ja referida, mas tambem as convenc;:oes sociais influem no tipo e no estilo 
da roupa. 0 sistema escolar constitui outra fonte de necessidades, atraves 
de leis de escolaridade obrigat6ria, normas relativas a uniformes escolares, 
polftica alimentar adoptada nas escolas, etc. Ate mesmo as necessidades 
al imentares, aparentemente definfveis em bases objectivas e cientfficas, sao 
condicionadas pela sociedade, quer pela influencia do tipo de trabalho que 
se espera do indivfduo e das actividades prescritas pela cultura, quer na 
escolha dos tipos de alimentos (TOWNSEND, 1979, pp. 50 e segs.). 

Pelo que respeita as necessidades criadas pela organizac;:ao social, 
bastara lembrar a relac;:ao que existe entre a distancia residencia-local de 
trabalho e as necessidades de transporte, designadamente em termos de 
tempo e do peso das despesas de transporte nos orc;:amentos familiares dos 
sectores populacionais que se veem impelidos a residirem em zonas 
perifericas das grandes cidades (onde trabalham}, por falta de habitac;:oes 
acessfveis em locais mais pr6ximos (SILVA, 1982}. 

4 - A complementaridade dos conceitos absoluto e ralativo de pobreza 

Os conceitos de pobreza absoluta e de pobreza relativa sao, sem duvida, 
distintos. Nao devem, porem, considerar-se como alternativos ou mutuamente 
exclusivos. Sao conceitos complementares. Nao parece ser essa a posic;:ao 
de Townsend, para quem as limitac;:oes do conceito «absoluto» sao demasiado 
restritivas para que o conceito seja utilizavel com objectividade e de modo 
consistente (op. cit., p. 31}, embora deva salientar-se que o seu raciocfnio 
se situa, pelo menos aparentemente (e na obra que venho citando), no 
contexto europeu. Diversa e a posic;:ao de Amartya Sen (em trabalho 
igualmente atras citado}, em cuja opiniao «e possfvel defender que tanto a 
privac;:ao absoluta como a relativa sao ingredientes essenciais a compreensao 
comum da pobreza>>, dependendo a importancia relativa de cada conceito de 
se estar perante uma sociedade onde as pessoas morrem de tome, em 
situac;:ao de tome generalizada (caso em que a agudeza da pobreza absoluta 
dispensa o recurso ao conceito relativo), ou face a uma situac;:ao em que, 
mesmo sem ninguem passar tome, algumas pessoas estao seriamente 
privadas em comparac;:ao com outras e veem a sua privac;:ao relativa como 
grave (caso em que o conceito relativo sera predominante) (1980, pp. 1 e 2. 
N um outro trabalho, Sen nota que a ideia de pobreza contem um «nucleo 
irredutfvel» de privac;:ao absoluta que traduz os relat6rios sobre a tome, 
subnutric;:ao e miseria visfvel, num diagn6stico da pobreza;sem necessidade 
de recorrer a um quadro de referencia relativo (1981, p. 17}. A prop6sito desta 
observac;:ao de Sen, escreve Altamir: «A norma absoluta que utilizamos para 
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definir esse nucleo irredutfvel, seja qual for a situa9ao nacional que compoe 
o contexto, radica na nossa actual no9ao de dignidade humana e da 
universalidade que conferimos aos direitos humanos fundamentais, cuja 
realiza9ao nao deveria depender da escassez local de recursos, nem da 
resigna9ao culturalmente construfda numa sociedade atraves de longos 
seculos de pobreza · e opressao~> (op. cit., p. 69). 

Apesar da clareza destas linhas de Altamir, e util real9ar alguns tra9os 
da posi9ao que exprimem: primeiramente, a importancia de uma referencia 
explfcita e directa a dignidade humana e aos direitos humanos fundamentais, 
que se impoem como primeiro criterio de avalia9ao das situa9oes e 
estabelecem limites para alem dos quais os criterios relativistas perdem 
validade; em segundo Iugar, a tacita recusa de ver na escassez local de 
recursos urn obstaculo decisivo quando se trata de respeitar direitos humanos 
basicos, e a consequente coloca9ao do problema em termos supra-locais, 
porventura supra-nacionais ou, mesmo, mundiais; por ultimo, o inconformismo 
face a eventual resigna9ao dos pobres e perante os pobres, a qual pode 
servir para justificar a passividade da sociedade em geral e dos poderes 
publicos em particular, perante o problema da pobreza. Ocorre relacionar essa 
atitude de resigna9ao com o silencio de alguns grupos pobres, a que alude 
Steenwijk: «Uma gente estranhamente silenciosa, num mundo em que todos 
os mais, menos miseraveis, fazem, tao facil e frequentemente, ouvir as suas 
reivindica9oes~> (op. cit., p. 3). Ao mesmo silencio se refere Galbraith: «Os 
pobres e os analfabetos, em geral, sao muito convenientemente silenciosos~> 
(1979, p. 33). 

0 conceito de pobreza absoluta e indispensavel quando se queira evitar 
o risco de subestimar, ou mesmo ignorar, aspectos particularmente relevantes 
da pobreza, precisamente os mais graves e os que melhor definem a sua 
especificidade, quer em pafses pobres, quer nos mais altamente industria
lizados. 0 conceito de pobreza relativa introduz, por seu lado, urn criterio 
de avalia9ao indiscutivelmente importante que o conceito absoluto nao 
comporta: a referencia ao estilo de vida dominante na sociedade e as 
condi9oes abaixo das quais as pessoas estao privadas de participar na vida 
da sociedade, ou, para retomar a ideia de Townsend, de realizar a sua 
qualidade de membros da sociedade. 

Trata-se, com efeito, de conceitos complementares, sendo certo que a 
maior importancia relativa de urn ou outro depende de se estar perante uma 
sociedade onde a maior parte da popula9ao nao tern satisfeitas as suas 
necessidades basicas ou uma sociedade onde o problema se formule, 
fundamentalmente, em termos relativos, o que nao quer dizer que menos 
graves. Acresce que mesmo em sociedades onde o conceito de pobreza 
relativa seja o mais pertinente, o conceito de pobreza absoluta pode ser 
necessaria para analise de situa9oes extremas. 0 numero, comparativamente 
menor, destas situa9oes em pafses industrializados nao deve conduzir a que 
se subestime a sua gravidade etica e humana. 
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5 - Pobreza subjectiva 

Qualquer defini<;:ao de pobreza assenta, explfcita ou implicitamente, em 
jufzos de valor. Salientou-se atras o caracter essencialmente normativo do 
conceito de pobreza absoluta. Tambem o conceito relativo nao esta isento 
de criterios mais ou menos arbitrarios na demarcac;:ao da fronteira que separa 
os pobres dos nao pobres. Nao quer isto significar que esses dais conceitos 
nao possam considerar-se objectivos, ou seja, distintos de mera opiniao 
pessoal ou sentimento colectivo. Esta afirmac;:ao ganha clareza com a analise 
do conceito subjectivo da pobreza, que traduz o modo como cada um ajufza 
do grau (suficiente ou nao) em que as respectivas necessidades se encontram 
satisfeitas. Neste caso, os padroes mfnimos sao estabelecidos nao com base 
em criterios cientfficos e escolhas arbitrarias de tecnicos ou polfticos, mas 
de acordo com a avaliac;:ao que os pr6prios interessados fazem da respectiva 
situac;:ao. lsto conduz ao problema da participaqao na definic;:ao das 
necessidades e do nfvel de satisfac;:ao abaixo do qual se situa a pobreza 
(BARREIROS, 1982, p. 9). Refira-se, a tftulo informativo, que a expressao 
«privac;:ao relativa» foi inicialmente utilizada para designar o sentimento de 
privac;:ao em relac;:ao aos outros e nao as condiqoes de privac;:ao em relac;:ao 
aos outros (TOWNSEND, 1979, p. 47). 

0 sentido subjectivo de pobreza pode resultar de carencias em materia 
de necessidades elementares, da comparac;:ao com a situac;:ao de outras 
pessoas (ou grupos), de confronto com a situac;:ao do pr6prio em perfodo 
anterior da vida, ou ainda de aspirac;:oes suscitadas pela publicidade ou pelos 
padroes de vida de outros pafses. A intensificac;:ao da rede de comunicac;:oes 
e os crescentes contactos com outras sociedades e economias tern 
contribufdo para despertar a consciencia da possibilidade de atingir maior 
bem-estar e a apetencia pelos modos de vida alheios, pondo, assim, em 
questao a atitude fatalista quanta a pobreza, par parte de sociedades menos 
evoluidas. Do mesmo passo, a mobilidade e as transformac;:oes dos sistemas 
sociais e econ6micos tern conduzido as sociedades, mormente os estratos 
jovens, a por em causa as formas de vida e os valores tradicionais que 
sustentavam as estruturas e os mecanismos de defesa que a pobreza gerou 
(como mostrou Oscar Lewis, nos seus estudos sobre a America Central) 
(W0LKER, 1981, p. 81). 

0 sentimento de ser pobre pode nao significar pobreza de facto, embora 
encerre sempre um problema social real. Do mesmo modo, a falta de 
consciencia de ser pobre nao retira realidade a pobreza (antes acrescenta 
uma dimensao adicional ao conteudo da pobreza), razao por que nao e 
aceitavel qualquer defini<;:ao de pobreza que exija, como caracterfstica 
essencial, a consciencia de ser pobre, para alem da condic;:ao de haver 
pobreza de facto. 

0 conceito subjectivo de pobreza serve nao s6 para se averiguar de 
que lado da linha divis6ria da pobreza cada um considera estar, mas tambem 
para se analisar a percepc;:ao que as pessoas - os cidadaos em geral-
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tem da existencia (ou inexistencia) da pobreza na sociedade em que vivem, 
e o modo como qualificam o grau de severidade da pobreza existente. Destes 
aspectos depende a configura<;:ao da opiniao publica acerca da pobreza, na 
qual (opiniao publica) esta um dos factores que pode acelerar ou frenar o 
processo de erradica<;:ao da pobreza numa sociedade. 

6 - Pobreza convancional 

Na generalidade dos pafses, existem disposi<;:oes legais que atribuem 
certos tipos de ajuda a pessoas pobres, cuja concessao esta sujeita a 
condi<;:ao de recursos. Par outras palavras, o tftulo de «beneficiario» (e, em 
certos casas, o valor do «beneffcio») depende da condi<;:ao de os rendimentos 
do candidate nao excederem determinado limite. Tal limite define, tacita 
quando nao expressamente, o fimiar de pobreza convencional (ou oficial). 
Trata-se de um limiar normative, geralmente estabelecido com base em 
estudos tecnicos que facultam termos de referencia objectives para as 
decisoes polfticas. Townsend faz notar que a distin<;:ao entre a pobreza 
convencional e a pobreza subjectiva se reduz, em certo sentido, a uma 
questao de grau. A primeira reflecte uma aprecia<;:ao dominante ou maioritaria 
na sociedade, ao passo que a ultima pode reflectir os pontos de vista de 
diversos tipos de grupos minoritarios (1979, p. 49). 0 elemento subjective 
intervem no decurso do processo de decisao polftica. Nao estamos, aqui, 
perante uma subjectividade individual, mas, de certo modo, face a uma 
subjectividade «colectiva», institucionalizada atraves das estruturas do poder. 

7 - Outros conceitos de polnza 

Os conceitos atras expostos sao, sem duvida, os mais importantes de 
entre os correntemente apresentados e discutidos pela generalidade dos 
autores. Todavia, interessa registar tambem alguns outros conceitos, 
porventura de menor alcance pratico, mas que chamam a aten<;:ao para 
aspectos ainda nao suficientemente real<;:ados, sendo, par isso, complemen
tares dos anteriores. 

Externalidade 

Martin Rein acrescenta as duas perspectivas basicas de abordagem da 
pobreza -a de subsistencia e a de desigualdade- uma terceira: a de 
externalidade. A externalidade interessa-se mais pelas consequencias sociais 
da pobreza para o resto da sociedade do que pelas necessidades dos pobres. 
Nesta perspectiva, nao deve deixar-se que as pessoas sejam pobres ao ponto 
de ofenderem ou prejudicarem a sociedade. Mais do que a miseria e a 
condi<;:ao dos pobres, sao o inc6modo e o custo que acarretam para a 
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comunidade que se tornam cruc1a1s. A pobreza constitui um problema 
sobretudo na medida em que cria problemas para os que nao sao pobres. 
Nao basta melhorar o nfvel de vida dos pobres. E preciso que, ao mesmo 
tempo, se reduza a «desutilidade» que a pobreza encerra para o resto da 
comunidade (REIN, 1977, p. 46). 

A aplicac;ao do criteria de externalidade ao conceito de pobreza nao 
representa mero artiffcio de imaginac;ao, como pode a primeira vista parecer. 
Para ilustrar o realismo de que se reveste, bastara transcrever uma passagem 
do Plano lntercalar de Fomento para 1965-1967, capitulo da Habitaqao: 

Plano de saneamento da Camara Municipal de Lisboa para o 
vale de Alcantara. -A finalidade deste plano sera sanear, social 
e urbanisticamente, varias zonas da cidade e, em especial, toda a 
regiao do vale de Alcantara, de forma a apresentar em condic;oes 
de dignidade a zona da cidade onde terminara a ponte sabre o Tejo. 

[ ... ] Dada a proximidade da conclusao da ponte sabre o Tejo, 
o Governo tera em considerac;ao a necessidade de no mais curta 
prazo ser lanc;ada uma primeira fase do plano de saneamento do 
vale de Alcantara (Presidencia do Conselho, 1964, p. 479). 

Como releva do texto, a situac;ao assume caracter de problema nao tanto 
por atenc;ao as mas condic;oes em que vivem os habitantes da zona, como 
pelos inconvenientes que cria para a comunidade. Oaf a necessidade maior 
de a resolver e a urgencia da soluc;ao. Pela mesma razao, nao basta que 
se melhorem as condic;oes de alojamento e urbanizac;ao dessas famflias. 
E preciso, tambem e sobretudo, «apresentar em condic;oes de dignidade a 
zona da cidade onde terminara a ponte sabre o Tejo>>. Estamos, pois, 
inequivocamente, perante um caso em que a carencia e definida pelo criteria 
da externalidade. 

Pobreza total e pobreza parcial 

Nao se trata de um criteria de definic;ao mas de tipificac;ao da pobreza. 
A pobreza tem varias dimensoes. Nisto reside uma das principais 

dificuldades em medir a sua extensao. A pobreza e caracterizada nao apenas 
por baixos rendimentos, mas tambem (ou sobretudo) por carencias em 
aspectos concretos das condic;oes de vida, tais como a alimentaqao, o 
vestuario, o alojamento, etc. Alias, o interesse da variavel rendimento (ou 
despesa), na analise da pobreza, assenta fundamentalmente no pressuposto 
de que existe uma correspondencia entre o nfvel de rendimento e as 
condic;oes de vida, mais particularmente entre rendimentos baixos e carencias 
em materia de necessidades ba.sicas. Todavia, o facto de uma familia (ou 
indivfduo) se encontrar em situac;ao de carencia relativamente a uma 
determinada daquelas necessidades nao implica, necessariamente, que 
tambem esteja em estado de privac;ao em relac;ao as restantes necessidades, 
embora se verifique na pratica que a carencia num domfnio esta normalmente 

289 



associada a carencias noutros domfnios (4). Suponhamos que o estudo e 
realizado tendo por referencia o conjunto de necessidades a, b, c, d, e, ... 
n. Se designarmos por P a o «limiar de carencia» respeitante a necessidade 
a, por P b o correspondente a necessidade b, e assim sucessivamente ate 
Pn respeitante a necessidade n, o limiar de pobreza sera dado pela linha 
Pa Pb ... Pn (gratico 1). 

GRAFICO 1 

Pobreza total e pobreza parcial 

Necessidades a b c d e n 

......... 

Limiar de pobreza 

.. ··· 
···-···· 

Casos havera em que a familia se situa abaixo do limiar de carencia 
em todos os aspectos. Sera esta uma situa9ao de pobreza total (casas F s 

e F 4 do gratico 1 ). Noutros casas, porem, pode a situa9ao da familia estar 
abaixo dos limiares de carencia nos aspectos a, b e c, par exemplo, e acima 
dos limiares nos restantes (caso F 2), ou abaixo dos limiares nos aspectos 
b e e, por exemplo, e acima nos restantes aspectos (caso F 1). Estas duas 
ultimas situa96es correspondem a pobreza parcial. 

Utilizando a no9ao de recursos, Townsend relaciona a pobreza parcial 
e a pobreza total com os sistemas institucionais atraves dos quais se realizam 
a distribui9ao e a redistribui9ao das cinco categorias de recursos que 

(4) Vic George considera haver fundamento suficiente para afirmar que um tipo de 
desvantagem esta, de modo geral, relacionado com outro tipo dEl.desvantagem, de forma a criar 
uma teia complexa de desvantagens. Para George, os salaries baixos sao o denominador comum 
de desvantagem social (1980, p. 20). Um estudo das sociedades escandinavas dos anos 70 
conduz, porem, a conclusao diversa: o facto de um indivlduo estar em situacao de privacao 
numa area nao influencia fortemente a probabilidade de que essa situacao ocorra noutras areas. 
Em certa medida, a ·privacao e cumulativa, mas a tendencia nao e forte (RINGEN, 1982, pp. 16 
e segs.). Todavia, nalguns aspectos a associacao e indiscutivelmente forte (como acontece, por 
exemplo, na relacao entre carencias alimentares e a saude). 
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considera (rendimento em numerario, bens de capital, beneffcios em especie 
ligados ao emprego, servi<;os publicos de natureza social em especie e 
rendimento privado em especie), e admite que a considera<;ao desses 
sistemas (de salaries, seguros e bancos, seguran<;a social, saude, etc.) possa 
sugerir que a pobreza e uma cri?<;ao da inter-rela<;ao entre os mesmos ou, 
porventura, mais propriamente, dos valores e normas sobre que assentam 
ou que refor<;am. Neste entendimento, a aboli<;ao da pobreza podera requerer 
uma mudan<;a estrutural global em varios sistemas institucionais (1979, p. 55). 

Na perspectiva do conceito de pobreza parcial, nao faz sentido afirmar 
que uma familia e pobre, sem referir as dimensoes (ou sistemas e/ou 
subsistemas) em rela<;ao aos quais se situa abaixo do limiar de carencia. 
De notar, por outro lado, que, nesses casos, e particularmente diffcil, quando 
nao impossfvel, escalonar as famflias pobres por graus de pobreza, uma vez 
que isso implicaria jufzos de valor sobre a hierarquia das carencias. ldentico 
problema se p6e quando se queira hierarquizar os casos de pobreza total 
cujos perfis nao sejam paralelos. 

Criterio analogo ao que permite estabelecer a distin<;ao entre a pobreza 
parcial e a pobreza total pode aplicar-se na perspectiva do tempo. A mo
bilidade das situa<;oes confere um caracter dinamico a quantidade de recursos 
de que cada indivfduo ou famflia dispoe. As altera<;oes podem ser positivas 
( melhoria de emprego, promo<;ao na carreira profissional, etc.) ou negativas 
(doen<;a, desemprego, etc.). Consequentemente, pode acontecer que umas 
famflias saiam da situa<;ao de pobreza em que se encontravam, outras 
passem para essa situa<;ao e outras, ainda, atravessem uma sucessao de 
situa<;oes, alternadamente acima e abaixo do limiar de pobreza, no decurso 
do seu ciclo de vida. Nos extremes estarao, de um lado, os que nunca 
experimentaram a pobreza e, do outro, os que nunca deixaram de ser pobres. 
Esta diversidade de situa<;oes permite distinguir a pobreza temporaria da 
pobreza duradoura (ou permanente) (TOWNSEND, 1979, p. 56). 

Z. Ferge apresenta duas tipologias de pobreza: uma inclui um tipo de 
pobreza ligado ao chamado ciclo da pobreza (que corresponde a situa<;ao 
das crian<;as nascidas na pobreza e mantidas e condicionadas por esta) e 
o grupo de pessoas cujas caracterfsticas especfficas as colocam em situa<;ao 
de risco (os idosos, os deficientes, etc.); a outra abrange pessoas em pobreza 
temporaria (devida a acidente ou outra causa) e que tendem a sair da pobreza 
uma vez passadas as dificuldades, e as pessoas em af/uencia temporaria 
(devida a um rendimento regular mas nao permanente - o trabalho sazonal, 
por exemplo - ou a outra causa) e que tendem a regressar a pobreza uma 
vez terminada essa fase transit6ria (ECSWTR, 1980, p. 13). Rowntree teria 
usado a expressao «ciclo de pobreza» para designar nao uma situa<;ao de 
permanente priva<;ao ou risco, mas o caso de um indivfduo que nasce na 
pobreza, atravessa no decurso da sua vida, alternadamente, situa<;oes de 
pobreza e de abundancia (ou suficiencia) e termina os seus dias novamente 
mergulhado na pobreza. Neste entendimento, embora o numero de pobres 
possa ser aproximadamente o mesmo em duas ou mais datas diferentes, as 
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pessoas concretas que integram esses valores podem variar consideravel
mente, por via de um mecanismo de substituic;ao das famflias que, em dada 
fase, passaram para cima do limiar de pobreza por outras que, nessa data, 
passaram para baixo desse limiar. Outra consequencia relevante deste 
fen6meno e a de que o numero de indivfduos (ou famflias) pobres num dado 
momenta e inferior ao dos indivfduos (ou famflias) que passam pela situac;ao 
de pobreza nalgum perfodo da sua vida (COATES and SILBURN, 1981, p. 46). 

8 - Conclusiio 

A diversidade de definic;oes e conceitos de pobreza impoe que, para 
efeitos de clareza e entendimento, se explicite o conceito adoptado em cada 
caso. 

Os conceitos apresentados nao sao todos igualmente relevantes nem 
apresentam identico grau de operacionalidade ou alcance pratico. Porem, 
todos se revestem de interesse te6rico, pelo que se considerou util menciona
-los neste trabalho. 

0 conceito de pobreza relativa nao substitui o de pobreza absoluta. Sao 
conceitos complementares. A maior ou menor relevancia de um ou outro varia 
com o contexto de cada sociedade, mormente consoante a pobreza seja um 
fen6meno generalizado ou um problema que afecta grupos mais ou menos 
minoritarios da populac;ao. 

0 exame dos diversos conceitos de pobreza revela a inegavel 
complexidade desta realidade. Tal complexidade nao deve, todavia, ter efeito 
paralisante ou desmobilizador sabre quantos se dedicam ao assunto, 
designadamente com o intuito de erradicar ou reduzir a pobreza. Estao em 
causa situac;oes humanas demasiado graves para que as medidas que 
reclamam possam ser adiadas para quando se tiver logrado uma clarividencia 
plena. Neste caso, como em muitos outros, o unico metoda aceitavel e o 
de aproximac;oes sucessivas, em que a reflexao te6rica e as medidas 
concretas se vao mutuamente aperfeic;oando. A erradicac;ao da pobreza 
impoe-se como um objectivo politico prioritario, mesmo quando a existencia 
da pobreza nao perigue a «estabilidade social», facilmente confundida com 
a tranquilidade dos que nao sao pobres. 
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COSTA, Alfredo Bruto da- Conceitos de pobreza 

RESUMO: 

0 artigo apresenta, sucintamente, os principais conceitos de pobreza 
colhidos na recente literatura especializada. Aborda mais desenvolvi
damente os dois conceitos mais relevantes: o conceito absoluto, de ca
racter normativo e assente na noQao de necessidades elementares; e o 
conceito relativo, segundo o qual a pobreza e definida com referencia a 
sociedade em geral, porem, sem a confundir com o problema da 
desigualdade. 

Uma das caracterfsticas da pobreza relaciona-se com a noQao de 
exclusao. Exclusao dcis padroes de vida, dos costumes e das activida
des correntes da sociedade. 

Na opiniao do autor, os conceitos absoluto e relativo sao comple
mentares e nao alternatives. 

De entre os restantes conceitos abordados no artigo, real9a-se o de 
pobreza subjectiva, que traduz o modo como cada urn avalia a sua propria 
situaQao, e o de pobreza encarada na perspectiva da externalidade. A 
luz deste ultimo criteria, a pobreza constitui urn problema social nao tanto 
por atenQao aos pobres como pelas consequencias da pobreza para o 
resto da comunidade. 

COSTA, Alfredo Bruto da- Concepts of poverty 

ABSTRACT: 

The main concepts of poverty are presented. The concepts of abso
lute and relative poverty are discussed in some detail. Some emphasis 
is given upon the concept of exclusion. 

The concepts of absolute and relative poverty are presented as com
plementar and not alternative concepts. 

Among other relevant concepts some emphasis is given upon sub
jective poverty and poverty as an externality. In the light of this last con
cept poverty is considered as a social problem: not only as a result of 
the existence of poor people but mainly because of the consequences 
of poverty upon the whole community. 
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