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O livro "The Capability Approach" será uma verdadeira enciclopédia para
quem lida com responsabilidade socioambiental. Ainda mais para que
melhore a maneira como vêm sendo feitas as avaliações de investimentos
socioambientais. Mas, para que possa ser apresentado, é preciso que o leitor
tome conhecimento de alguns fatos que seriam apenas pitorescos se
também não fossem tristes.  
 
Não faz muito tempo, Amartya Sen foi referido com muito desprezo e
sarcasmo em palestra de um dos mais prestigiados economistas brasileiros
heterodoxos, durante uma sessão especial organizada pela Faculdade de
Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP) para 
debater suas futuras linhas de pesquisa. No intervalo, questionado por um 
colega que havia ficado surpreso, o palestrante revelou nunca ter lido
nenhum dos trabalhos do Prêmio Nobel de Economia de 1998, além de
explicar que sua repulsa era, na verdade, sobre a proposta de renda mínima
do senador Eduardo Suplicy. Que, diga-se de passagem, nada tem a ver com 
a visão de Sen sobre o combate à pobreza, sendo mesmo diametralmente
oposta.  
 
Em algumas páginas brasileiras na internet também circulam textos que
resultam de leituras ingênuas, quando não preconceituosas, de seus três
livros já traduzidos. E nos campi não são raros os comentários categóricos
sobre a natureza "liberal" de suas teses ou sobre seus efeitos deletérios,
porque "despolitizadores". No entanto, quando se aperta esses
interlocutores, logo fica evidente um alto grau de desconhecimento, que, 
infelizmente, parece generalizado.  
 
Por isso, tanto para que se entenda a importância desse recente lançamento
da Cambridge University Press sobre a "abordagem das capacitações" quanto
para que possam surgir boas críticas, é necessário começar por lembrar sua 
gênese.  
 
Os estudos de Amartya Sen estiveram de início quase inteiramente
concentrados no "teorema da impossibilidade", formulado em 1951 por
Kenneth Arrow (Nobel de 1972), segundo o qual é impossível que qualquer
racionalidade coletiva possa resultar da agregação de racionalidades
individuais. Para que houvesse ruptura com essa linha de pesquisa
absolutamente teórica, foi decisivo seu primeiro casamento. Em 1973, com
40 anos, passou a viver com Eva, filha do filósofo Eugenio Colorni, herói da 
resistência italiana, assassinado em Roma pelos fascistas pouco antes da
chegada dos americanos. E sua mãe, Úrsula, também judia, mas de Berlim,
era irmã de um dos pais da economia do desenvolvimento: Albert
Hirschman.  
 
A vasta formação de Eva em direito, filosofia e economia teve influência
crucial para que o marido passasse a se dedicar aos problemas bem mais
concretos que a preocupavam, como pobreza, desigualdade, desemprego,
violação de direitos básicos e liberdades individuais ou desvantagens sofridas 
pelas mulheres. E foi ao comparar as condições de vida de crianças de 5
anos que a infância também entrou na lista de seus principais interesses de



pesquisa. Contexto obviamente favorável ao convite da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) para que investisse no tema que
posteriormente lhe daria mais fama: as causas da fome e os meios de evitá-
la.  
 
Mesmo que tenha passado da mais alta abstração teórica sobre a
racionalidade econômica para temas eminentemente práticos, é claro que a 
ambição de contrariar o pessimismo do teorema de Arrow apenas hibernara.
O que o levou a estudar a elegante teoria da justiça de John Rawls. E foi o
confronto crítico entre as teses de Arrow e de Rawls que condicionou tudo o
que Amartya Sen produziu a partir do início dos anos 1980. Assim emergiu a
idéia central de que as políticas públicas precisam ser avaliadas pela
evolução do poder das pessoas na escolha do tipo de vida que mais
valorizam.  
 
A vida que as pessoas conseguem ter depende tanto de características físicas 
e mentais quanto de influências e oportunidades sociais. E são essas
características que fazem parte das "capacitações", termo escolhido na falta
de outro que pudesse melhor enfatizar as dimensões de habilidade,
autonomia e agência, indispensáveis para que indivíduos possam ser
senhores de suas capacidades. E para rejeitar, portanto, a visão muito mais
comum de que tais capacidades possam ser "distribuídas" por políticas
públicas clarividentes de governos ou políticos esclarecidos.  
 
Formulada ao longo de duas séries de conferências ("Tanner Lectures"), essa
abordagem foi o assunto de seu livro de 1985 "Commodities and
Capabilities". Só que até aí ele não tivera oportunidade de identificar as
profundas raízes aristotélicas do que estava propondo. Para o que foi 
alertado pela filósofa Martha Nussbaum, hoje na Universidade de Chicago. E
dessa colaboração intelectual resultou a obra mais pertinente para a
abordagem das capacitações: "Quality of Life", publicada em 1993, pouco
depois de "Desigualdade Reexaminada", um dos seus três únicos trabalhos
traduzidos no Brasil (Record, 2001).  
 
Não é preciso ir mais longe para que se perceba quanto a obra de Sen foi se
tornando cada vez mais filosófica do que econômica, no sentido mais vulgar
da economia. Ou, melhor, quanto ela acabou evidenciando que a maior parte
do pensamento econômico pertence à ética, e não à ciência, ao contrário do
desejo dos economistas. Por isso, é bem discutível que suas idéias possam
ser operacionalizadas. Isto é, que as capacitações venham a ser 
apropriadamente medidas ou sejam consolidados métodos de aplicação da
abordagem em estudos empíricos sobre questões específicas do progresso
social.  
 
Pois não foi outro o desafio assumido nessa imensa coletânea organizada por
Comim, Qizibash e Alkire. Seus 18 capítulos resultaram de uma seleção de
textos apresentados em 2001 na primeira reunião internacional dos
pesquisadores que acham que, sim, é possível tal operacionalização. Em
2004 criaram a Human Development and Capability Association (www.hd-
ca.org), cujos atuais 500 e poucos sócios se preparam para participar do
oitavo conclave, em Nova Déli, em setembro.  
 
O livro fornece, portanto, amplo material para que as restrições ao
pensamento de Sen possam ser testadas. Seja em termos conceituais, 
objeto da primeira parte, na qual se destacam os capítulos da cientista
política holandesa Ingrid Robeyns sobre a aplicação da abordagem ao
feminismo, e do economista brasileiro Flavio Comim, sobre a problemática
teórica da medição das capacitações. Ou em termos de aplicações, na
terceira parte, com estudos de caso feitos em países tão diferentes quanto



Chile e África do Sul. Mas principalmente sobre as medições que estão no
miolo da coletânea, no qual ganha relevo o papel das instituições em texto 
de Kanchan Chopra, diretora do Instituto de Crescimento Econômico da
Universidade de Déli, com Anantha Kumar Duraiappah, chefe da área de
serviços ecossistêmicos do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (Pnuma).  
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