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Enquanto as nossas relações com a gente do povo tiverem o carácter da caridade tradicional, 
tal como ela é praticada nos asilos para crianças e nos hospícios dos velhos, apenas estaremos 
a usar da astúcia, a enganarmo-nos a nós próprios e aos pobres, e nada mais... (...) As relações 
entre os homens de todas as classes devem ser práticas, baseadas num sistema racional, na 
sabedoria e na justiça. 

 
A citação em epígrafe, retirada de uma novela de Tchekov, aponta-nos para duas 

possibilidades de concebermos as nossas obrigações de assistência económica perante 

os outros, especialmente os que se vêem confrontados com situações de pobreza 

extrema. Este binómio – que opõe o assistencialismo caritativo a uma redistribuição 

baseada num cálculo de justiça – é o que nos orientará na consideração do tipo de 

assistência que devemos não apenas aos que são nossos compatriotas ou concidadãos 

mas a todos os que partilham connosco o estatuto de seres humanos, mesmo que 

milhares de quilómetros nos apartem.  

 Os mecanismos de assistência internacional presentemente postos em prática 

advêm da procura de concretização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio da 

ONU. O primeiro Objectivo (“Reduzir para metade a pobreza extrema e a fome até 

2015”), em particular, introduz, na sua formulação, um entendimento de cariz 

cosmopolita. Por cosmopolitismo deve entender-se, neste âmbito, um modelo de 

assistência que envolva todos os seres humanos a) pelo simples facto de partilharem 

uma humanidade comum ou b) porque a globalização económica interligou os Estados e 

os povos de tal modo que originou uma comunidade global de normas e instituições 

onde a uma igual cidadania correspondem iguais deveres de auxiliar os mais 

desfavorecidos. 

 O objectivo da nossa discussão passará por apurar, em primeiro lugar, se o 

dispositivo de concretização prática dos Primeiro Objectivo de Desenvolvimento do 

Milénio está à altura das suas asserções cosmopolitas. Proporei que o mecanismo 

prático não condiz com a retórica, mas que, na verdade, redunda num assistencialismo 

humanitário. Em segundo lugar, procurarei definir a diferença entre caridade e justiça 

como modos diversos de nos colocarmos perante os desafios da pobreza extrema. Por 

último, tentarei demonstrar como se processaria um modelo de assistência que faça 

justiça aos que estão enredados nas malhas da pobreza extrema: qual o seu fundo de 

justificação moral e que tipo de obrigações impõe aos indivíduos (mais ou menos) 

afluentes dos Estados ocidentais.  


