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Pobreza: uma questão meramente económica? 

Maria João Cabrita♦ 

 
NOTA: Comunicação apresentada no Ciclo de Tertúlias “Entre nós e Mundos”, 

a 2 de Dez. de 2010. Uma versão revista será publicada no 1º número da Revista 
Portuguesa de Ciência Política, do Observatório Político da UNL. 

 
 

A pobreza manifesta-se essencialmente como carência material, económica, 

social e energética; emergindo, sobrevivendo e dilatando-se à custa quer das 

incapacidades individuais - sejam físicas, psíquicas ou intelectuais, perenes ou 

contingentes - quer da ingerência de políticas que restam demasiado arreigadas à 

lógica da relação dominador/dominado. Raciocínio que, crescendo como um parasita 

nas entranhas da sociedade coeva, fomenta a apologia da pobreza enquanto mal 

necessário e desejável ao êxito social e económico de alguns, à desigualdade social 

que insufla a relatividade das coisas. Todavia, a pobreza estende-se muito para além 

do cálculo intrínseco às sociedades domésticas. Especialmente quando ilustrativa não 

da situação de desvantagem económica no seio de uma determinada sociedade 

(pobreza relativa) ou da falta de auto-estima (pobreza subjectiva), mas da situação 

de precariedade absoluta, aquém de qualquer limiar mínimo da dignidade humana 

(pobreza absoluta). Nesta, uma simples taça de arroz pode ampliar a distância entre a 

vida e a morte.  

A pobreza substancia, deste modo, uma realidade multidimensional, um 

fenómeno humano, social e não natural, cuja solução urge e reclama o empenho de 

todos. A crença generalizada de que o combate à pobreza cabe única e 

exclusivamente aos detentores dos poderes político e económico constitui uma 
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espécie de fuga à responsabilidade moral do indivíduo. Se nos círculos restritos da 

família e da amizade cabe-nos amparar quem precisa, como cidadãos devemos 

minorar a pobreza dos nossos compatriotas, apelando a políticas sociais mais 

igualitárias. Responsabilidade que se estende para além das fronteiras nacionais, no 

estatuto de “cidadão do mundo”. A este cabe contribuir para um mundo mais justo 

através de práticas quotidianas que se rejam pela máxima “não causar dano a todo e 

qualquer outro”. A apatia das pessoas pelos habitantes do outro lado do mundo amplia 

a sombra da desigualdade radical, contradizendo a herança mundial de interacção - 

espólio que salta à vista na crescente dependência das sociedades domésticas da 

sociedade internacional, na globalização económica, cultural, tecnológica, etc. Negar 

os elos entre as partes e o todo constitui um acto suicida e no caso específico do 

combate à pobreza conduz a um caminho sem saída.  

Ao assumir-se que a responsabilidade moral do indivíduo se estende do lar ao 

bairro, à cidade, ao país, ao continente e ao mundo, concorre-se para uma sociedade 

doméstica mais aberta e inclusiva, interactiva e progressiva, que assimila a resolução 

dos seus problemas, como o da desigualdade social, como parte e na dependência do 

todo. Trata-se de uma sociedade que procura resolver os seus problemas à custa de 

meios que não coloquem em risco as estruturas económica, política, cultural, 

ambiental, etc, das suas contíguas ou mesmo do resto do mundo. Trata-se de uma 

sociedade que compreende a luta contra a pobreza como uma questão interna e 

externa, que se congratula não só em colocar as desigualdades sociais e económicas 

ao serviço dos mais carenciados, mas em diminuir o fosso entre as sociedades mais 

pobres e as mais ricas, escavado em grande medida pelo deficit democrático. E que, 

neste sentido, debate-se por uma maior transparência das instituições políticas e 
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económicas nacionais e internacionais. Trata-se da sociedade de que, realisticamente 

e urgentemente, carecemos em vista do respeito pelos direitos humanos. 

 

No seguimento deste breve prelúdio, lanço o repto “será a pobreza uma 

questão meramente económica?” assente quer na apreciação de Amartya Sen da 

pobreza como privação de potencialidades básicas (basic capabilities), quer na visão 

que enfatiza os “bens sociais primários” e considera o deficit de cultura política como 

fonte da pobreza de um povo, como a do filósofo político John Rawls. Concepções 

que de resto, e como veremos, se entrecruzam. 

Paradoxalmente o estatuto meramente económico da pobreza é colocado sob 

suspeita por um dos maiores economistas do nosso século, prémio Nobel (1998) e 

consultor da Presidência do Banco Mundial, ao longo das suas análises sobre a 

pobreza, a fome e o desenvolvimento. Amartya Sen considera que o bem-estar de 

cada indivíduo depende das potencialidades, ou liberdades concretas de que goza, 

para levar a vida que valoriza; e que, consequentemente, a pobreza deve ser encarada 

não tanto e meramente como carência de rendimentos, quanto como privação de 

potencialidades básicas (veja-se Sen, 1981; 2003 [1999]; 2009). A seu favor apresenta 

três argumentos, que passo a citar: 

“1) A pobreza pode ser visivelmente identificada em termos de carência 

de potencialidades; a abordagem centra-se nas privações que são 

intrinsecamente importantes (diferentemente do rendimento reduzido, 

que só instrumentalmente é significante); 

2) Na carência de potencialidades - e, por isso, na pobreza efectiva -, há 

outras influências para além da pequenez do rendimento (o rendimento 

não é o único instrumento gerador de potencialidades); 
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3) A relação instrumental entre baixo rendimento e potencialidade 

reduzida é variável entre comunidades diferentes e mesmo entre 

diferentes famílias e diferentes indivíduos (o impacto do rendimento 

nas potencialidades é contingente e condicional)” (Sen, 2003 [1999]: 

101s). 

À luz deste último argumento, toda e qualquer prática política que tenha em 

vista reduzir a pobreza e a desigualdade deve tomar em consideração a variedade de 

circunstâncias - a título de exemplo, lembre-se que a idade, sexo, papel social, local de 

habitação e ambiente epidemiológico de uma pessoa constituem variantes que afectam 

profundamente a relação entre rendimento e potencialidade. Como sublinha Sen, uma 

pessoa doente não só tem menos capacidade para produzir rendimento e para o 

transformar em potencialidades, como tem necessidade de um rendimento maior em 

vista do seu bem-estar; do mesmo modo, a distribuição do provento familiar nem 

sempre propícia as mesmas potencialidades básicas a todos os seus membros - a 

segregação sexual constitui uma prática usual nos países asiáticos e do Norte de África 

e que se mantém, ainda que residualmente, em alguns os países da Europa. A 

acrescentar, enquanto num país pobre a carência relativa de rendimentos não priva o 

indivíduo de todas as suas potencialidades básicas, num país rico traduz uma privação 

maior, remetendo-o mais rapidamente para o grupo dos excluídos.  

Um rendimento mais elevado nem sempre ilustra um maior poder económico, 

como no caso das sociedades desenvolvidas; nem tão pouco a oportunidade de 

participação política, como no caso de alguns países subdesenvolvidos. E nestas 

circunstâncias podemos questionar: de que serve a riqueza económica a alguém que se 

vê privado de uma liberdade tão importante como a política? A carência pessoal de 

oportunidade de participação política representa um tipo de pobreza, tal como a 



 5 

carência pessoal de oportunidade de educação representa um outro tipo de pobreza, e 

aí por adiante. E estes diferentes tipos de pobreza, e não só a económica, são 

relevantes para o desenvolvimento da sociedade humana. 

A pobreza como privação de potencialidades básicas assenta numa teoria do 

desenvolvimento humano que enfatiza os fins que as pessoas perseguem e as 

liberdades que as habilitam a satisfazê-los, e não os meios; reflectindo uma concepção 

de justiça social que desloca a ênfase da acumulação de bens para a sua distribuição e 

que, tendo em vista uma maior equidade, toma em consideração mais do que uma 

variável na análise que faz sobre situações concretas. Por exemplo, se faz sentido 

avaliar-se a pobreza nos E.U.A. pela capacidade de sobrevivência das pessoas 

(cuidados de saúde e mortalidade), no caso europeu deve-se tomar por variável o 

desemprego, assim como numa análise comparativa entre a Índia e a África 

Subsahariana devem ser tidas em conta a mortalidade prematura, a subnutrição e a 

iliteracia.  

Esta visão da pobreza não deixa de ter algum impacto na visão rawlsiana da 

pobreza como uma das consequências catastróficas da injustiça política. No seio de 

uma sociedade doméstica a pobreza resulta, neste sentido, de toda e qualquer gestão 

política que não promova a igualdade de oportunidades e a distribuição dos “bens 

sociais primários” que, a par dos direitos, das liberdades e do auto-respeito, são 

imprescindíveis à realização dos projectos de vida pessoais. Conquanto confira 

prioridade à protecção dos direitos e liberdades individuais, Rawls valoriza as 

exigências da justiça social ao advogar que todos os bens sociais primários devem ser 

distribuídos de modo igual, a menos que uma distribuição desigual seja vantajosa para 

os mais desfavorecidos da sociedade - norma substanciada no princípio da diferença, 

um princípio de igualdade democrática que maximiza a liberdade real de todos numa 
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sociedade doméstica. Neste sentido, o facto de um indivíduo ter nascido no seio de 

uma família mais pobre que a de qualquer outro não o coloca numa situação de 

desvantagem em vista de projectos de vida semelhantes; da mesma forma que o facto 

de se ser talentoso não constitui uma mais valia meramente pessoal, mas um bem ao 

serviço da sociedade.  

A ideia rawlsiana de equidade fundamenta um Estado social que protege os 

indivíduos e os grupos das permanentes emboscadas de fenómenos económicos e 

sociais antípodas às verdadeiras liberdades e à democracia. Neste sentido, Rawls 

aponta o dedo ao Estado-providência, dado que, conquanto procure dar a todos os 

cidadãos o mínimo indispensável a uma vida humana decente, não actua de modo a 

que os mais desfavorecidos se sintam integrados na sociedade política e assimilem a 

sua cultura como um ideal a seguir; propondo como alternativa uma democracia de 

proprietários (Veja-se Rawls 1971; 2001). Trata-se de um regime que, ao garantir a 

difusão da propriedade dos meios de produção e do capital humano num contexto de 

iguais liberdades básicas e da igualdade equitativa de oportunidades, lega aos 

cidadãos os meios adequados para poderem tratar dos seus próprios assuntos e 

tomarem parte da cooperação; ou seja, as suas instituições políticas colocam em 

prática a ideia de sociedade como um sistema equitativo de cooperação entre 

cidadãos, entre pessoas livres e iguais.  

Na análise que tece no quadro da justiça internacional, em A Lei dos Povos 

(1999), Rawls evidencia como a pobreza de um povo se fica a dever não tanto à falta 

de recursos naturais como à sua incultura social e política - perspectiva que ajuda a 

compreender, por exemplo, como é que um país como o Japão, pobre em recursos 

naturais, se transformou num dos países mais ricos do mundo, e como um país como 

Angola, rico em recursos naturais, tarda em ingressar no lote de países desenvolvidos. 
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Neste âmbito, Rawls considera que a comunidade internacional, substanciando a 

cooperação entre povos cuja cultura política é democrática ou no mínimo decente, 

porque orientada por uma concepção de justiça que tem em vista o bem comum, têm 

o dever de ajudar as sociedade que vivem em condições de tal modo desfavoráveis 

que não logram alcançar a estabilidade política. Não se tratando aqui de um dever de 

justiça, nem tão pouco de mera caridade, mas de um dever de assistência humanitária 

que cumpre o objectivo de proporcionar e preservar as instituições justas, ou no 

mínimo decentes, e não o de aumentar e muito menos o de maximizar 

indefinidamente o nível médio de riqueza, ou a riqueza de qualquer sociedade, ou de 

qualquer classe social.  

A esta delimitação do dever de assistência acresce uma segunda: a compreensão 

de que a cultura política e social de uma sociedade sobrecarregada é importante no 

seu todo e, em simultâneo, de que a comunidade internacional não possui uma 

fórmula milagrosa que a ajude a mudar. Dificilmente o apoio financeiro da sociedade 

internacional, através da entrega de fundos, rectifica as injustiças políticas e sociais 

básicas de uma sociedade sobrecarregada quando esta padece de uma gestão política 

danosa, insensível ao bem-estar do seu povo. Ao enfocar os direitos humanos, Rawls 

condena este tipo de conduta, tanto mais que, constituindo estes uma classe especial 

de direitos urgentes (liberdade da escravidão e da servidão, liberdade de consciência, 

segurança dos grupos étnicos, etc), estabelecem limites à autonomia interna de um 

regime. 

A leitura de Rawls sobre importância da cultura política e social de um povo é 

apoiada pelo estudo de Amartya Sen sobre as fomes – nele o economista mostra como 

estas nem sempre decorrem da carência de alimentos, de falhas da produção, 

resultando frequentemente da falha dos governos na distribuição de recursos 
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alimentares e na instituição de políticas que combatam as quebras de produção. É 

evidente o desinteresse pelos direitos humanos de um governo que assiste 

impavidamente à subnutrição do seu povo, quando o poderia evitar. E não deixa de 

ser interessante como Sen salienta que a fome extrema enfraquece até ao silêncio o 

grito de protesto, como a miséria também se traduz no “desamparo político” (Sen, 

2006: 188). 

Do mesmo modo, e igualmente em sintonia com a perspectiva do economista, 

Rawls considera urgente que as sociedades sobrecarregadas estabeleçam uma justiça 

igual para as mulheres - frequentemente subjugadas por razões religiosas, culturais, e 

outras. Submissão que reflecte, igualmente, um verdadeiro desprezo pelos direitos 

humanos. O reconhecimento dos interesses fundamentais das mulheres impõe-se 

como determinante ao abrandamento da pressão populacional no seio de uma 

sociedade sobrecarregada. Como mostra Amartya Sen, o papel activo das mulheres na 

sociedade é particularmente importante quer para a redução das taxas de fertilidade, 

quer para a promoção da sobrevivência infantil, duas questões preliminares à 

mudança de rumo das sociedades sobrecarregadas. Consequentemente, urge garantir-

lhes a igual participação política e a educação. 

O objectivo do dever de assistência é o de capacitar as sociedades até então 

sobrecarregadas a gerirem razoável e racionalmente os seus assuntos internos, 

assegurando a sua autonomia política, a sua independência e auto-determinação. Pois 

só assim poderão vir a integrar o lote de membros de pleno direito da comunidade 

internacional. Em última instância, o dever de assistência ilustra os aspectos 

essenciais daquilo a que Rawls denomina de «uma sã política social no caminho de 

uma utopia», a saber: as liberdades religiosas, de consciência e política, os direitos 

constitucionais e a igualdade para as mulheres. A cultura política que as assimile 
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constitui a base de uma sociedade social e economicamente mais igualitária e 

politicamente mais democrática. 

A concepção de pobreza que se focaliza nos “bens primários básicos”, tal como a 

pobreza como privação de potencialidades básicas é mais inclusiva que aquela que 

enfatiza a privação de rendimento e traduz a escassez económica. Na encruzilhada das 

duas concepções aqui afloradas, a do filósofo economista e a do filósofo político, 

parece-me evidente que a luta contra a pobreza se resolve na articulação entre um 

capitalismo mais humanizado e uma cultura política mais democrática, que assimile a 

pluralidade de ideias e de perspectivas de vida como um facto e que conceda ao 

cidadão um papel mais activo na esfera pública. Terminando a minha abordagem, 

retomo a questão anteriormente anunciada: de que serve a prosperidade económica a 

alguém que se vê privado da sua liberdade política? E respondo: de muito pouco!  
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