
 

 

                  

ENSAIO SOBRE A CONCEPÇÃO PREDOMINANTE DE POBREZA: as saídas liberais 
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RESUMO 
 

O presente artigo visa traçar um escopo geral de três teorias, 
de base liberal, que versam sobre a pobreza, a desigualdade e 
supostas formas de combatê-las. A saber: a Teoria do Capital 
Humano, baseada em Theodore Schultz; a Teoria do Capital 
Social, segundo Robert Putnam; e, por fim, a Teoria das 
Capacidades de Amartya Sen. Assim, o estudo se desenvolve 
sob o intuito de corroborar com autores de perspectiva crítica 
ao objetivar expor que, ainda que com novas roupagens, tais 
teorias, de base liberal, objetivam, em qualquer conjuntura, a 
manutenção do status quo dentro da economia política do 
capital. 
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ABSTRACT 
 
This article intends to outline a general scope of three liberal 
theories that deal with poverty, inequality and ways to combat 
these. Namely:  Theory of Human Capital, by Theodore 
Schultz, the Social Capital Theory, based on Robert Putnam, 
and, finally, the Amartya Sen‟s Capability Approach. Thus, the 
article will be developed as a way to corroborate with critical 
authors, with the goal of exposing that, even with new apparel, 
the liberal base‟s theories aim, at all times, the maintenance of 
the status quo of the capitalist system. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É notório que as grandes transformações societárias ocorridas, principalmente, a 

partir da década de 1970, cujas consequências mais evidentes, para além da globalização 

financeira, foram o aumento da pobreza e da desigualdade, deixaram alarmados os 

integrantes das agências multilaterais de hegemonia. Haja vista a constatação, por estes, de 

que a exacerbada desigualdade entre as classes poderia gerar a temida instabilidade 

política, e colocar em cheque a governabilidade e a coesão social nos países de capitalismo 

periférico, e também, ou por consequência, nos países centrais. 

Como destaca Vânia Motta, os intelectuais orgânicos do capital, que na maioria 

das vezes integram as agências multilaterais de construção e manutenção da hegemonia, 

estão sempre atentos não só para a supressão de ações que possam gerar instabilidade ao 

sistema capitalista, como para se anteciparem a estas, através da construção de uma base 

ideológica capaz de sustentar as adaptações necessárias à reprodução do sistema e 

manutenção do status quo. 

 

Ao primeiro sinal de crise do capitalismo, os intelectuais orgânicos do capital 
prontamente constroem novas bases ideológicas, que darão sustentação às 
mudanças necessárias à sua reprodução, e elaboram instrumentos de difusão dessa 
ideologia. É nessa perspectiva que, para o desenvolvimento do milênio, novos 
mecanismos de hegemonia foram introduzidos, a fim de que se efetive a nova 
ordem: desenvolvimento sustentável. Para tal, segundo esses intelectuais, é preciso 
construir um Estado ativo e apreender uma nova concepção de pobreza, [...]. 
(MOTTA, 2012, p.181-182) 

 

Sobre esta nova concepção de pobreza, é necessário perceber, a priori, que 

esta é fruto de uma construção histórica, ou seja, em cada conjuntura, em cada momento do 

desenvolvimento das sociedades capitalistas, uma concepção se fez predominante – não 

como forma de exclusão da concepção anterior, mas, sim, como transformação aparente 

desta, sua essência seguirá inalterada.  

Neste breve ensaio serão apontadas duas teorias (Teoria do Capital Humano e 

Teoria do Capital Social) que, em nosso entendimento, foram plataformas importantes, no 

percurso recente das teorias de base liberal, para a construção ideológica da concepção de 

pobreza predominante na atualidade, calcada na Teoria das Capacidades. 

 

2. TEORIA DO CAPITAL HUMANO 

 

Gaudêncio Frigotto esclarece que no período histórico posterior à Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945), com o ganho de expressão política do socialismo e a clara 



 

 

                  

disputa por áreas de influência entre este e o capitalismo, durante a chamada “Guerra Fria”, 

os intelectuais do capital foram chamados a criar estratégias para dirimir (ou camuflar) as 

desigualdades entre indivíduos e países da esfera capitalista do globo, sob o objetivo de 

tornar este sistema mais “convincente”. Segundo o autor, “foi a equipe de Theodore Schultz, 

nos Estados Unidos, que, ao longo da década de 1950, [...] construiu a noção de capital 

humano”. (FRIGOTTO, 2012, p.12) 

Theodore W. Schultz, norte-americano, doutor em economia, falecido em 1998, 

foi ganhador do Prêmio Nobel de economia em 1978, juntamente com William A. Lewis, por 

seus estudos que levaram à criação da Teoria do Capital Humano. Ainda na década de 

1950, Schultz lecionava, na Universidade de Chicago - EUA, a disciplina denominada 

“Economia da Educação”, cuja ementa girava em torno do aumento de produtividade gerado 

pela qualificação do trabalho humano e, ao que tudo indica, foram os estudos nesta 

disciplina que culminaram na interpretação da educação e da saúde como valores 

econômicos e, posteriormente, na Teoria do Capital Humano. 

Segundo Schultz, o investimento capital humano é um valor econômico 

agregado, calculado pelo custo da qualificação da população, para o qual se pressupõe 

tanto uma despesa, quanto uma receita futura, para o investidor. 

Sobre o investimento em saúde para ampliação do Capital Humano, Schultz 

esclarece que: 

 

A teoria do capital humano trata a situação da saúde de todas as pessoas como um 
título financeiro, isto é, capital de saúde e sua contribuição como serviço de saúde. 
Parte da qualidade do título inicial é herdada e parte é adquirida. O título 
desvaloriza-se com o passar do tempo e a um ritmo crescente no final da vida. [...] O 
serviço que o capital de saúde fornece consiste em “tempo com saúde” ou “tempo 
livre de doença”, que contribui para atividades de trabalho, consumo e lazer. 
(SCHULTZ, 1987, p.26) 

 

A respeito da educação como título de investimento futuro calculado por seu 

valor econômico agregado, o autor aponta que: 

 

A educação responde por grande parte da melhoria na qualidade da população. 
Mas, ao calcular-se o custo do ensino escolar, o valor do trabalho que as crianças 
pequenas fazem para os países precisa ser incluído. [...] Outro atributo distintivo do 
ensino escolar é o que poderia ser chamado de efeito de safra, quando se obtém 
mais ensino por criança. Partindo do analfabetismo generalizado, pessoas mais 
velhas seguem vida afora com pouco ou nenhum ensino escolar, enquanto as 
crianças, ao chegarem à vida adulta, são as beneficiárias do ensino escolar. 
(SCHULTZ, 1987, p.28) 

 

A Teoria do Capital Humano leva a crer que o investimento em saúde e 

educação garante a possibilidade do aumento do tempo e da qualidade de vida, além da 

mobilidade social e, com esta, o almejado aumento da renda dos pobres e a diminuição da 



 

 

                  

desigualdade. A compreensão desta tese considera a desigualdade social, entre classes ou 

países, não como algo intrínseco ao sistema capitalista, mas como algo pontual, passível de 

ser revertido mediante o correto investimento nas áreas mencionadas. Presume-se que este 

investimento eleva a produtividade do trabalhador e, com isto, lhe possibilita alcançar 

melhores postos de trabalho e maiores salários, o que, por conseguinte, faria ser reduzido o 

índice de pobreza e desigualdade da população. Tudo seria, então, uma questão de 

investimento, seja este externo ou um autoinvestimento.  

Schultz (1987), a respeito do significado de ser pobre, destaca que a maioria das 

pessoas do globo é pobre, mas que estas não o são por incapacidade ou falta de 

preocupação/motivação, e, sim, por escassez de recursos para investirem em seu próprio 

capital humano. Advém desta retórica a disponibilização, por parte do Estado, de alguma 

forma de acesso à saúde e educação gratuitas, bem como o investimento empresarial 

nestes setores. A este respeito, Medeiros (2013) aponta que o investimento em capital 

humano pode se dar por três diferentes vias, ou seja, pelo autoinvestimento por parte do 

trabalhador, pelo investimento público, representando a vontade da sociedade, e, pelo 

investimento empresarial. Segundo o autor, a busca pela ampliação do capital humano 

“pode ser fruto da racionalidade de empresas e da sociedade, que, além do próprio 

trabalhador, usufruiriam dos retornos de tal investimento (as empresas sob a forma de 

lucros e a sociedade pelo crescimento econômico)”. (MEDEIROS, 2013, p.287)        

Ao se considerar a conjuntura da guerra-fria como pano de fundo do momento 

histórico sob o qual esta teoria ganhou notoriedade, torna-se possível encontrar um eixo 

ideológico que permitiu a inversão da realidade e a crescente responsabilização dos 

indivíduos pela pobreza que vivenciavam. Referimo-nos à compreensão, reiterada em tal 

teoria, de que não há antagonismo ou diferenciação entre os que detêm os meios de 

produção e os que de fato o utilizam para produzir, afinal, ambos seriam detentores do 

capital (entendido como “coisa” e não como relação social de produção) – de um lado 

detentores do capital material (meios de produção), de outro, detentores do capital humano 

(força de trabalho). (MEDEIROS, 2013) Nesta visão, a compreensão de classes sociais 

distintas e antagônicas seria até mesmo errônea, e a existência da pobreza e da 

desigualdade seria fruto do não investimento de uma parcela da sociedade (com ajuda 

externa ou sozinha) em si própria, e não fruto da economia política do sistema capitalista.  

Estudos aprofundados sobre a Teoria, o que não é o caso deste breve ensaio 

que pretende apenas expô-la de forma sumária, apontam diversas críticas à sua formulação 

e aplicação. João Medeiros, por exemplo, sintetiza que a Teoria do Capital Humano, “em 

última instância, funciona como elemento do aparato ideológico necessário à reprodução do 

status quo” (MEDEIROS, 2013, p. 294-195) e, porque não dizer, à naturalização deste. Além 



 

 

                  

disso, o entendimento de que o comportamento individual é, ao mesmo tempo, gerador e 

possível transformador de todos os fenômenos sociais, embasa a crítica de que tal teoria 

culpabiliza os próprios pobres, não apenas por sua existência, mas, também, pela existência 

do conjunto de mazelas sociais do sistema. É necessário compreender que subsumidos à 

lógica do capital, os investimentos em saúde e educação se traduzem em investimentos 

“pobres para pobres”, em investimentos que nada visam transformar e cujos objetivos 

principais são os de “gerir a pobreza” e garantir a ordem para a perpetuação do sistema. 

Vale ressaltar, antes de passar à outra concepção teórica sobre a pobreza, a 

desigualdade e as formas pensadas para a supressão destas, que o período histórico 

durante o qual a Teoria do Capital Humano esteve no auge foi marcado, para além da 

mencionada Guerra Fria, pela preponderância do modelo fordista-keynesiano de 

acumulação capitalista. O que significa dizer que a Teoria do Capital Humano teve seu auge 

no período histórico dos “trinta anos gloriosos”, do “Estado de bem-estar social”. Assim, tal 

como o modelo de acumulação predominante no período, a Teoria perdeu espaço com o 

advento da crise estrutural capitalista da década de 1970 e o ganho de hegemonia do 

ideário neoliberal. 

 

3. TEORIA DO CAPITAL SOCIAL 

   

“O colapso do socialismo existente e o desenvolvimento de um salto tecnológico, 

que permitiu o livre fluxo de capitais e de mercadorias, constituíram a chave para a 

„vingança do capital‟ contra as políticas sociais e os direitos conquistados” durante os ditos 

anos gloriosos. O período histórico do pós-crise da década de 1970, marcado pelas 

premissas do Consenso de Washington, mistificou o conceito de Capital Humano (afinal, 

nada que remetesse ao modelo fordista-keynesiano poderia ser mantido), ampliou seu 

fetiche e propôs novas noções ideológicas para o velho conceito, travestindo-o de Capital 

Social. (FRIGOTTO, 2012, p,13) 

A ordem social do pós-crise da década de 1970 recontextualizou a sociabilidade 

humana de forma perversa. A ordem globalizada não buscava integrar, mas, sim, 

individualizar; a globalização não foi apenas financeira, mas, sobretudo, da pobreza. A 

reestruturação produtiva engendrada evidenciou não apenas a presença de uma população 

pauperizada, mas, principalmente, trouxe à tona a realidade de um grupo de proletários 

precarizados, de uma superpopulação relativa e, diante deste quadro, tornou-se necessário, 

também, a adoção de medidas estratégicas para a manutenção da coesão social em 

tempos de individualização, competição e precarização dos sujeitos. 



 

 

                  

Vânia Motta destaca que, apesar de Putnam e Fukuyama serem apontados 

como os principais autores sobre a temática do Capital Social, a expressão apresenta 

diversas interpretações e é utilizada em diferentes áreas do saber. A autora enfatiza, no 

entanto, que são as ideias básicas presentes na teoria de Robert Putnam, de cunho 

neoinstitucionalista, as que usualmente representam a Teoria do Capital Social tal como fora 

absorvida pelo senso comum e pelos organismos internacionais de manutenção da 

hegemonia. (MOTTA, 2012)  

Para Robert Putnam, Capital Social significa organização social para a interação 

cívica de uma dada comunidade. Refere-se, portanto, a normas e redes de organização da 

sociedade de modo a ”proteger” e “estimular” a confiança e cooperação entre os atores.  

  

A confiança em si mesma é uma propriedade emergente do sistema social, tanto 
quanto um atributo pessoal. Os indivíduos são capazes de ser confiantes (e não 
apenas ingênuos) devido às normas e redes sociais dentro das quais estão 
encaixadas suas ações. Os estoques de capital social, tais como confiança, normas 
e redes, tendem a se auto-reforçar e acumular. Os círculos virtuosos resultam em 
equilíbrio social com altos níveis de cooperação, confiança, reciprocidade, 
engajamento cívico e bem-estar coletivo. (PUTNAM, 1995, p.14) 

 

Em pesquisa sobre o capital social norte-americano no pós-crise da década de 

1970, Putnam assevera que a participação cívica daquela população declinou, assim como 

declinou a interação solidária e participação social dos cidadãos. Alguns dados sobre este 

descenso são (re)apresentados, sumariamente, por Sander e Putnam (2010). Os autores 

destacam que a participação dos norte-americanos em manifestações públicas caiu pela 

metade entre 1973 e 1994, e que os índices de confiança entre os cidadãos e de 

permanência em círculos de amizade também decresceram vertiginosamente. Sander e 

Putnam destacam que os norte-americanos estão cada vez mais solitários e cada vez 

menos ativos politicamente2, assim, para restaurar o civismo do país, propõem (01) criar 

mecanismos para “encorajar os adultos a se socializarem mais, a realizarem mais atividades 

em grupo e mais atividades voluntárias”; e (02) ensinar os mais jovens a “serem mais ativos 

e conectados socialmente”. (SANDER; PUTNAM, 2010, p.10) 

Ao correlacionar o período histórico, vê-se que o declínio do chamado capital 

social nos EUA foi concomitante à expansão e afirmação do ideário neoliberal, à 

reestruturação produtiva e ao consequente acirramento da pobreza e da desigualdade entre 

as classes sociais. A política neoliberal, voltada para a restrição da atuação do Estado frente 

às expressões da questão social, necessitava conseguir manter a coesão social mesmo 

neste cenário contraditório. Eis, então, o ganho de notoriedade da Teoria do Capital Social e 
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 Não obstante, os autores apontam que houve elevação nas taxas de capital social dos EUA após a 

ocorrência do ataque terrorista às “Torres Gêmeas” em nove de setembro de 2001. 



 

 

                  

sua compreensão moralizadora da pobreza e da desigualdade. Percebe-se que a ajuda ao 

próximo é tarefa da sociedade civil, é papel moral de cada um, é dever cívico. Enfatiza-se a 

solidariedade humana e o voluntariado como formas de aumentar o capital social, a 

interação social, e de diminuir a desigualdade.  

Ao compreender que para Putnam a transformação da realidade social 

vivenciada por alguns, rumo a uma maior igualdade, poderia se dar através da solidariedade 

e da colaboração comunitária, Vânia Motta destaca que a “comunidade cívica de Putnam 

não se refere a uma questão política mais ampla, [...], mas a uma questão moral – 

responde-se por seus atos tendo em vista sua própria consciência individual”, sendo assim, 

o capital social seria fator preponderante para o “equilíbrio social, para a estabilidade 

política, para a boa governança e para o desenvolvimento econômico” por traduzir-se em 

“um potencial moral que garante a coesão social”. (MOTTA, 2012, p.148-149)  

Vale destacar, portanto, que “consciência cívica” não se confunde com 

“consciência de classe” ou com “consciência crítica”, e que “associações comunitárias” não 

se traduzem em interferências efetivas na cena política. A atomização dos sujeitos, ou o 

individualismo exacerbado é, neste sentido, tanto causa quanto consequência da 

notoriedade adquirida pela Teoria do Capital Social e do investimento em formas de 

associação dos indivíduos tendo por base uma aproximação moral. 

Vê-se que a proposição ideológica da Teoria do Capital Social é de que o 

conflito é prejudicial ao desenvolvimento social e econômico e, portanto, a exaltação da 

cultura cívica e solidária, e da confiança entre os homens e entre estes e as instituições do 

Estado democrático, são funcionais para a instauração do conformismo e do julgamento 

moral daqueles que não se adaptam às regras do mercado e das instituições. Apreende-se 

a pobreza e a desigualdade não como contradições intrínsecas ao sistema, mas como 

“infortúnios” naturais de certa gama de indivíduos que, justamente por serem acometidos 

por tais sequelas, merecem ser “apoiados” pelos demais membros da sociedade. Apoiá-los, 

incluí-los nos círculos de convivência, é, portanto, um dever moral de todos. Não há, pois, 

diferença de classe social, todos interagem na comunidade de forma igualitária, o acesso a 

bens materiais cede espaço no debate para o acesso a bens culturais e emocionais. Ao fim, 

trata-se de mais uma forma de camuflar o abismo, cada vez mais aprofundado pelo sistema 

capitalista, existente entre as classes. 

Por mais que o convívio social seja importante e prazeroso, por mais que 

pessoas se voluntariem em trabalhos em prol dos menos favorecidos e ajam com 

reciprocidade e solidariedade, nada disso alterará a essência do sistema capitalista que 

acumula riquezas de um lado e pobreza do outro. A Teoria do Capital Social, consequência 

da atomização dos sujeitos e da necessidade de garantir formas de coesão entre estes, é, 



 

 

                  

por conseguinte, causa para a reafirmação da segregação social e do próprio individualismo, 

afinal, não se inclui nos grupos de interação formas de fomento à consciência crítica e 

coletiva, trata-se apenas da questão moral, quase religiosa, de conviver com o diferente. 

 

4. TEORIA DAS CAPACIDADES: atual concepção hegemônica de pobreza. 

 

As Teorias do Capital Humano e do Capital Social têm base utilitarista, o que 

significa dizer que são teorias cuja pretensão é a maximização do bem-estar através dos 

efeitos reais produzidos por ações singulares engendradas. A concepção filosófica do 

utilitarismo manifesta-se, assim, nas mencionadas teorias, sob a forma de ampliação do 

bem-estar dos indivíduos através do investimento em saúde, educação e interação social. 

Entretanto, a pobreza e a desigualdade, ainda que relativizadas do ponto de vista de sua 

interpretação, não tiveram sua aparência incômoda alterada com o passar dos anos, assim 

como permaneceu intacto o potencial de desordem que podem vir a causar. Em função 

deste potencial permanente, o utilitarismo, como base para a economia do bem-estar, 

passou a ser questionado, e novas proposições, ainda liberais, surgiram, calcadas na 

dimensão da ética, e não mais da utilidade. Dentre estas novas proposições destaca-se o 

enfoque das capacidades, de Amartya Sen. 

Para Mauriel (2008), o “pulo do gato” da teoria proposta por Sen, o item que 

confere certo teor de “inovação” à sua formulação, es tá no deslocamento do espaço 

avaliatório da renda (o ter individual) para o espaço avaliatório das capacidades (o ser e o 

fazer das pessoas).  Assim, “com o foco nas pessoas e naquilo que pode realizar, uma nova 

visão se estabelece sobre o todo social, que permite migrar a análise da realidade social da 

estrutura para o indivíduo”. (MAURIEL, 2008, p.303) 

Amartya Kumar Sen, indiano nascido em 1933, é economista, um dos 

fundadores do Instituto Mundial de Pesquisa em Economia do Desenvolvimento, ligado à 

ONU, laureado com Prêmio Nobel de Economia, em 1998, por seus estudos sobre a 

economia do bem-estar social. Em linhas gerais poder-se-ia dizer que as formulações de 

Sen definem que o desenvolvimento de um país será equivalente às oportunidades que este 

ofereça à sua população de poder escolher, com liberdade, o estilo de vida que quiser viver. 

A pobreza, para Sen (2000), deve ser compreendida como privação de 

capacidades básicas. Segundo o autor, a noção de capacidade [capability] por ele utilizada 

“consiste nas combinações alternativas de funcionamentos cuja realização é factível” para a 

pessoa em análise. Sen destaca que sua compreensão do termo “funcionamentos” 

[functionings] “reflete as várias coisas que uma pessoa pode considerar valioso fazer ou ter”, 



 

 

                  

desde funcionamentos elementares, como ter uma residência e ser saudável, até 

funcionamentos mais complexos, como ser ativo politicamente e ter respeito próprio. Trata-

se, portanto, de vontades individuais e da capacidade de concretizá-las3. (SEN, 2000, p.95)          

Segundo Sen, 

 

O que a perspectiva da capacidade faz na análise da pobreza é melhorar o 
entendimento da natureza e das causas da pobreza e privação desviando a atenção 
principal dos meios (e de um meio específico que geralmente recebe atenção 
exclusiva, ou seja, a renda) para os fins que as pessoas têm razão para buscar e, 
correspondentemente, para as liberdades de poder alcançar esses fins. (SEN, 2000, 
p.112) 

 

Como é perceptível, a formulação de Sen tem por base o indivíduo, que, em seu 

caráter único, é por ele denominado agente, “alguém que age e ocasiona mudanças e cujas 

realizações podem ser julgadas de acordo com seus próprios valores e objetivos” (SEN, 

2000, p.33). Embora possa parecer que as formulações senianas estariam tendendo a 

responsabilizar unicamente os agentes por suas condições [e de fato é isso o que 

acontece], vale destacar que o autor concretiza a tentativa de remediar tal indicativo. 

Segundo ele, “as liberdades substantivas que desfrutamos para exercer nossas 

responsabilidades são extremamente dependentes das circunstancias pessoais, sociais e 

ambientais” que vivenciamos. (SEN, 2000, p.322) 

Para Amartya Sen (2000), a expansão da liberdade humana é tanto o principal 

fim (o que denota seu papel constitutivo) como o principal meio (que representa seu papel 

instrumental) para o desenvolvimento. A liberdade envolve, neste sentido, tanto os 

processos que permitem a livre tomada de ações e decisões, as liberdades substantivas, 

quanto as oportunidades reais que as pessoas têm, dadas as circunstâncias pessoais e 

sociais em que se inserem, as liberdades instrumentais.  

Para Sen (2000), as liberdades substantivas estariam vinculadas às capacidades 

elementares dos indivíduos, como evitar a fome e a morte prematura, ter participação 

política e grau de instrução. Já as liberdades instrumentais, para o autor, são aquelas que 

propiciam aos indivíduos uma ampliada capacidade de escolha sobre o modo de vida que 

querem levar. As cinco principais liberdades instrumentais citadas por ele são: 1) Liberdades 

políticas: referem-se a direitos civis e políticos. Abrangem a escolha e fiscalização dos 

governantes, o direito de expressão, a imprensa sem censura e o direito de crítica; 2) 

Facilidades econômicas: faz menção às oportunidades de utilização de recursos 

econômicos para o consumo, produção ou troca de mercadorias. Envolve as condições e o 

                                                           
3
 Vale mencionar que o termo “capability”, em um esforço de tradução mais acurado, traduzir-se-ia 

como “capacidade de se capacitar”, no sentido de que, para Sen, cada indivíduo tem a capacidade de 
se auto-habilitar, ou seja, de adquirir novos, ou melhores, funcionamentos. (MAURIEL, 2008)  



 

 

                  

funcionamento do mercado, o trabalho e a geração de renda, os financiamentos e o acesso 

ao crédito; 3) Oportunidades sociais: “são as disposições que a sociedade estabelece nas 

áreas de educação, saúde, etc., as quais influenciam a liberdade substantiva de o indivíduo 

viver melhor” (SEN, 2000, p.56); 4) Garantias de transparência: referem-se à necessidade 

de confiança e previsibilidade nas interações sociais, funcionam como medidas anti-

corrupção e ilicitudes. Envolve um sistema de leis claras e divulgadas; 5) Segurança 

protetora: voltada para as pessoas em situação de grande privação e vulnerabilidade. 

Segundo Sen, a garantia desta liberdade instrumental é necessária para assegurar que a 

população em risco não chegue à situação de miséria abjeta. 

Segundo Sen (2000, p.57), “as liberdades instrumentais aumentam diretamente 

as capacidades das pessoas, mas também suplementam-se mutuamente e podem, além 

disso, reforçar umas às outras”. O autor destaca que tal compreensão faz-se de suma 

importância quando em momentos de formulação e deliberação de políticas para o 

desenvolvimento. Neste sentido é que a teoria, quando utilizada politicamente por 

instituições que visam o combate à pobreza e o desenvolvimento, leva à assertiva de que se 

o aumento da liberdade individual é desenvolvimento, então o indicado seria investir nas 

liberdades substantivas e instrumentais, como forma de prover capacidade aos agentes e, 

assim, responsabilizá-los pelo desenvolvimento, ou não, da sociedade como um todo.  

O Estado capitalista neoliberal atua, desta forma, de modo a fornecer condições 

para a reprodução do capital. O caule do Estado neoliberal está, portanto, na preservação 

do mercado e no fomento da adaptabilidade dos indivíduos a este. Esse modo de agir do 

Estado capitalista neoliberal coincide, de certa forma, com a proposição teórica seniana 

sobre o “papel do agente”. Afinal, para Sen, os agentes, ou os indivíduos, são responsáveis 

precípuos pelo desenvolvimento de suas capacidades e, por conseguinte, de sua forma de 

participação no mercado e na sociedade. O indivíduo é o agente da transformação, e a 

liberdade o instrumento que levaria ao desenvolvimento individual e à suposta justiça social. 

A compreensão de justiça social na perspectiva seniana apresenta-se atrelada 

às liberdades individuais: tanto a plena liberdade individual é justiça social, quanto ela 

propicia a justiça social através das instituições que a preservam. Se as teorias da justiça de 

modo geral sempre buscam a igualdade em dado espaço avaliatório, na teoria seniana esta 

busca se dá no campo do ser e fazer individual.  

É necessário destacar que a perspectiva teórica de Amartya Sen (2011) não 

prevê a construção de um mundo plenamente justo, mas, sim, o fim de injustiças 

remediáveis. Tal colocação do autor pode parecer sutil e sem muita importância, mas é ela 

quem de fato expõe o real papel da concepção de pobreza e da teoria proposta pelo autor. 

Se a busca não é pela plena justiça, não há porque vislumbrar a alteração da ordem 



 

 

                  

societária; o que se vislumbra é a remediação das sequelas desta. A proposição ideológica 

é claramente a manutenção da ordem, e, em termos políticos, a remediação das sequelas 

traduz-se no combate à pobreza, que é entendida como uma injustiça passível de ser 

aniquilada. Não se trata de alterar, positiva ou negativamente, a desigualdade do quadro 

social e econômico típico do capitalismo – esta permanecerá a existir, pois não parece ser 

vista como uma injustiça remediável (como de fato não é dentro da economia política do 

capital) e, por conseguinte, será camuflada pela primazia política do combate à pobreza 

pautado no fomento à liberdade e capacidade individual. 

Na teoria seniana a totalidade, a contradição e a mediação parecem ser 

categorias de análise descartadas. As relações sociais e de produção capitalistas e a 

mediação entre as classes sociais antagônicas, não são consideradas na perspectiva da 

totalidade das relações entre os homens e destes com a natureza dentro de um sistema 

capitalista. Essa não observância da essência dos fatos leva a uma reiterada fetichização 

das relações e fortalece a retórica demagógica de humanização do capital. Assim, ao passo 

que se naturaliza a pobreza, se desconsidera a desigualdade e, sobretudo, se culpa o pobre 

por sua condição. 

 

5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 

 

Intentou-se demonstrar, com este breve ensaio, que a atual concepção 

predominante de pobreza, proveniente da Teoria das Capacidades, de Amartya Sen, não 

goza do teor inovador que seu formulador procura enaltecer. Conforme exposto, os 

principais pontos presentes da Teoria do Capital Humano e na Teoria do Capital Social, que 

tiveram seu auge acadêmico em períodos anteriores ao da teoria das Capacidades, se 

fazem igualmente presentes na atual formulação hegemônica. 

Enquanto a Teoria do Capital Humano preconizou investimentos em saúde e 

educação, atrelando estes à possibilidade de mobilidade social, maior produtividade 

individual e maiores salários, como meio para reduzir a pobreza; a Teoria do Capital Social 

enfatizou o papel moral dos indivíduos ao exaltar a cultura cívica e a solidariedade como 

forma de unir e gerar igualdade entre os indivíduos. Ao fim, pode-se dizer que ambas teorias 

tratam de mascarar a existência de duas classes sociais em conflito constante dentro da 

sociedade capitalista e, assim, tentar garantir a manutenção da ordem desigual. 

A Teoria das Capacidades, por sua vez, mantem-se como parte deste mesmo 

arsenal de teorias liberais e, por conseguinte, engloba em seu arcabouço os princípios da 

individualização dos sujeitos, naturalização dos fatos, moralização da sociedade e, esforço 



 

 

                  

para a manutenção do status quo e o alcance da coesão social. Entretanto, tal teoria tem 

seu diferencial uma vez que concretiza esforço para romper com a base utilitarista e 

instaurar uma visão mais “ética” da pobreza, sem, contudo, romper com os princípios 

ontológicos, liberais, das teorias anteriores. É perceptível, pois, que a concepção de pobreza 

proveniente da Teoria das Capacidades tem um formato mais amplo, engloba mais fatores, 

para além daqueles preconizados pelas teorias anteriores. No entanto, perceptível também 

o é, o fato de que tal Teoria, assim como as demais de base liberal, não compreende a 

realidade em sua totalidade e, por conseguinte, não admite a luta de classes como algo 

existente no seio da sociedade capitalista. 

Ao fim, terminamos este ensaio da mesma forma como o iniciamos, enfatizando 

que a cada momento histórico, a cada conjuntura política, econômica e/ou social, as forças 

hegemônicas do capital irão sempre se empenhar para garantir a manutenção da ordem que 

os privilegia e, por conseguinte, caberá àqueles que lutam na maré contra-hegemônica o 

esforço de análise da realidade para além de sua aparência e sem naturalizá-la. 
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